
DZIA¸ I
PRZEPISY OGÓLNE

Rozdzia∏ 1
Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb udzielania zamówieƒ publicznych, Êrodki
ochrony prawnej, kontrol´ udzielania zamówieƒ publicznych oraz organy w∏aÊciwe
w sprawach uregulowanych w ustawie.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) cenie – nale˝y przez to rozumieç cen´ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, 
poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) dostawach – nale˝y przez to rozumieç nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,
w szczególnoÊci na podstawie umowy sprzeda˝y, dostawy, najmu, dzier˝awy
oraz leasingu;

3) kierowniku zamawiajàcego – nale˝y przez to rozumieç osob´ lub organ, który –
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, statutem lub umowà – jest uprawniony
do zarzàdzania zamawiajàcym, z wy∏àczeniem pe∏nomocników ustanowionych
przez zamawiajàcego;

4) koncesji na roboty budowlane – nale˝y przez to rozumieç zamówienia pu-
bliczne na roboty budowlane, z tym ˝e wynagrodzeniem za ich wykonanie 
jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z za-
p∏atà;

5) najkorzystniejszej ofercie – nale˝y przez to rozumieç ofert´, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszàcych si´ do przedmiotu
zamówienia publicznego, albo ofert´ z najni˝szà cenà, a w przypadku zamówieƒ
publicznych w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej lub naukowej, których przedmiotu
nie mo˝na z góry opisaç w sposób jednoznaczny i wyczerpujàcy – ofert´, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszàcych si´ do
przedmiotu zamówienia publicznego;

6) ofercie cz´Êciowej – nale˝y przez to rozumieç ofert´ przewidujàcà, zgodnie z tre-
Êcià specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie cz´Êci zamówie-
nia publicznego;

7) ofercie wariantowej – nale˝y przez to rozumieç ofert´ przewidujàcà, zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, od-
mienny ni˝ okreÊlony przez zamawiajàcego sposób wykonania zamówienia
publicznego;

8) robotach budowlanych – nale˝y przez to rozumieç wykonanie albo zaprojek-
towanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41), a tak˝e wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy
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z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przez osob´ trzecià, zgodnie z wyma-
ganiami okreÊlonymi przez zamawiajàcego;

9) Êrodkach publicznych – nale˝y przez to rozumieç Êrodki publiczne w rozumie-
niu przepisów o finansach publicznych;

10) us∏ugach – nale˝y przez to rozumieç wszelkie Êwiadczenia, których przedmio-
tem nie sà roboty budowlane lub dostawy;

11) wykonawcy – nale˝y przez to rozumieç osob´ fizycznà, osob´ prawnà albo jed-
nostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, która ubiega si´
o udzielenie zamówienia publicznego, z∏o˝y∏a ofert´ lub zawar∏a umow´
w sprawie zamówienia publicznego;

12) zamawiajàcym – nale˝y przez to rozumieç osob´ fizycznà, osob´ prawnà albo
jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej obowiàzanà do
stosowania ustawy;

13) zamówieniach publicznych – nale˝y przez to rozumieç umowy odp∏atne zawie-
rane mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà, których przedmiotem sà us∏ugi, do-
stawy lub roboty budowlane.

Art. 3. 1. Ustaw´ stosuje si´ do udzielania zamówieƒ publicznych, zwanych
dalej „zamówieniami”, przez:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych;

2) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1, paƒstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej;

3) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu za-
spokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemajàcych charakteru prze-
mys∏owego ani handlowego, je˝eli podmioty, o których mowa w tym przepisie
oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpoÊrednio lub poÊrednio przez inny
podmiot:
a) finansujà je w ponad 50% lub
b) posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji, lub
c) sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajàcym, lub
d) majà prawo do powo∏ywania ponad po∏owy sk∏adu organu nadzorczego lub

zarzàdzajàcego;

4) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1–3, podmioty, je˝eli zamówienie jest udzielane w celu
wykonania jednego z rodzajów dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 122, a dzia∏al-
noÊç ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wy∏àcznych albo
je˝eli podmioty, o których mowa w pkt 1–3, pojedynczo lub wspólnie, bezpo-
Êrednio lub poÊrednio przez inny podmiot wywierajà na nie dominujàcy wp∏yw,
w szczególnoÊci:
a) finansujà je w ponad 50% lub
b) posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji, lub
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c) sprawujà nadzór nad organem zarzàdzajàcym, lub
d) majà prawo do powo∏ywania ponad po∏owy sk∏adu organu nadzorczego lub

zarzàdzajàcego;

5) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2, podmioty, je˝eli ponad 50% wartoÊci udzielane-
go przez nie zamówienia jest finansowane ze Êrodków publicznych lub przez
podmioty, o których mowa w pkt 1–3;

6) inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2, podmioty, je˝eli zamówienie jest finansowane
z udzia∏em Êrodków, których przyznanie jest uzale˝nione od zastosowania pro-
cedury udzielania zamówienia okreÊlonej w ustawie;

7) podmioty, którym podmioty, o których mowa w pkt 1–3, udzieli∏y koncesji na
roboty budowlane, w zakresie, w jakim udzielajà zamówienia w celu jej wyko-
nania.

2. Prawami szczególnymi lub wy∏àcznymi, w rozumieniu ust. 1 pkt 4, sà 
prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej polegajàce na
zastrze˝eniu wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci dla jednego lub wi´kszej liczby
podmiotów.

Art. 4. Ustawy nie stosuje si´ do:

1) zamówieƒ udzielanych na podstawie:
a) procedury organizacji mi´dzynarodowej lub mi´dzynarodowej instytucji fi-

nansowej, je˝eli zamówienie ma byç finansowane z udzia∏em Êrodków, któ-
rych przyznanie jest uzale˝nione od zastosowania procedur odmiennych ni˝
okreÊlone w ustawie,

b) umów zawieranych mi´dzy rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej i rzàdami
paƒstw cz∏onkowskich Paktu Pó∏nocnoatlantyckiego dotyczàcych stacjono-
wania wojsk, je˝eli umowy te przewidujà inne ni˝ ustawa procedury udziela-
nia zamówieƒ,

c) umowy mi´dzynarodowej, której stronà jest Rzeczpospolita Polska, doty-
czàcej wdro˝enia lub realizacji przedsi´wzi´cia przez strony tej umowy, je-
˝eli umowa ta przewiduje inne ni˝ ustawa procedury udzielania zamó-
wieƒ;

2) zamówieƒ Narodowego Banku Polskiego zwiàzanych z:
a) wykonywaniem zadaƒ dotyczàcych realizacji polityki pieni´˝nej, a w szcze-

gólnoÊci zamówieƒ na us∏ugi finansowe zwiàzane z emisjà, sprzeda˝à, kup-
nem i transferem papierów wartoÊciowych lub innych instrumentów finanso-
wych,

b) obrotem papierami wartoÊciowymi emitowanymi przez Skarb Paƒstwa,
c) obs∏ugà zarzàdzania d∏ugiem krajowym i zad∏u˝eniem zagranicznym,
d) emisjà znaków pieni´˝nych i gospodarkà tymi znakami,
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarzàdzaniem tymi rezerwami,
f) gromadzeniem z∏ota i metali szlachetnych,
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g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych roz-
liczeƒ pieni´˝nych;

3) zamówieƒ, których przedmiotem sà:

a) us∏ugi arbitra˝owe lub pojednawcze,
b) us∏ugi Narodowego Banku Polskiego,
c) us∏ugi telekomunikacyjne Êwiadczone drogà satelitarnà,
d) us∏ugi telefoniczne, teleksowe lub radiotelefoniczne,
e) us∏ugi w zakresie badaƒ naukowych i prac rozwojowych, z wyjàtkiem us∏ug

w ca∏oÊci op∏acanych przez zamawiajàcego, zamawianych w celu prowa-
dzenia jego w∏asnej dzia∏alnoÊci, których rezultaty stanowià wy∏àcznie jego
w∏asnoÊç,

f) uzbrojenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z za-
granicà towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju
i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250,
z póên. zm.1)),

g) nabycie praw do transmisji programów przez nadawców radiowych lub tele-
wizyjnych,

h) zakup czasu antenowego,
i) nabycie w∏asnoÊci i innych praw do nieruchomoÊci,
j) us∏ugi finansowe zwiàzane z emisjà, obrotem lub transferem papierów warto-

Êciowych;

4) umów z zakresu prawa pracy;

4a) zawierania przez pracodawc´ umów o wnoszenie przez pracodawc´ sk∏adek
pracowników do pracowniczego programu emerytalnego;

5) zamówieƒ obj´tych tajemnicà paƒstwowà zgodnie z przepisami o ochronie in-
formacji niejawnych albo je˝eli wymaga tego istotny interes bezpieczeƒstwa
paƒstwa;

6) zamówieƒ na us∏ugi udzielane innemu zamawiajàcemu, o którym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 i 2, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyj-
nej, wy∏àczne prawo do Êwiadczenia tych us∏ug;

7) przyznawania dotacji ze Êrodków publicznych, je˝eli dotacje te sà przyznawane
na podstawie ustaw;

8) zamówieƒ i konkursów, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej w z∏otych
równowartoÊci kwoty 6000 euro,
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9) zamówieƒ udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6,
finansowanych z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwa-
rancji Rolnej przeznaczonych na modernizacj´ gospodarstw rolnych.

Art. 5. 1. W post´powaniach o udzielenie zamówienia, których przedmiotem
sà us∏ugi:

1) w zakresie ochrony, z wyjàtkiem zwiàzanych z konwojowaniem pieni´dzy
i kosztownoÊci,

2) socjalne,

3) hotelarskie,

4) restauracyjne,

5) transportu kolejowego,

6) transportu morskiego i ˝eglugi Êródlàdowej,

7) prawnicze,

8) w zakresie doradztwa personalnego,

9) w zakresie szkolenia,

10) zdrowotne,

11) w zakresie kultury,

12) w zakresie sportu i rekreacji,

13) detektywistyczne

– zamawiajàcy mo˝e nie stosowaç przepisów ustawy dotyczàcych wst´pnych og∏o-
szeƒ informacyjnych, terminów, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na
podstawie w∏aÊciwoÊci wykonawcy oraz innych ni˝ dotyczàce wartoÊci zamówienia
przes∏anek wyboru trybu negocjacji z og∏oszeniem, negocjacji bez og∏oszenia, za-
pytania o cen´, a dla zamówieƒ okreÊlonych w pkt 3–13 równie˝ przes∏anek wybo-
ru trybu zamówienia z wolnej r´ki oraz obowiàzku zatwierdzenia w tych przypad-
kach trybu przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych, zwanego dalej „Prezesem
Urz´du”.

2. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie us∏ugi, o których mowa w ust. 1,
oraz inne us∏ugi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje
si´ przepisy dotyczàce tego przedmiotu zamówienia, którego wartoÊciowy udzia∏
w danym zamówieniu jest najwi´kszy.

3. Zamawiajàcy nie mo˝e w celu unikni´cia procedur udzielania zamówieƒ
okreÊlonych ustawà ∏àczyç innych zamówieƒ z us∏ugami, o których mowa w ust. 1.

Art. 6. 1. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi albo
roboty budowlane oraz us∏ugi, do udzielenia zamówienia stosuje si´ przepisy doty-
czàce tego przedmiotu zamówienia, którego wartoÊciowy udzia∏ w danym zamó-
wieniu jest najwi´kszy.

2. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie dostawy oraz us∏ugi polegajàce na
rozmieszczeniu lub instalacji dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia
takiego zamówienia stosuje si´ przepisy dotyczàce dostaw.
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3. Je˝eli zamówienie obejmuje równoczeÊnie roboty budowlane oraz dostawy
niezb´dne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje si´ przepisy
dotyczàce robót budowlanych.

Rozdzia∏ 2
Zasady udzielania zamówieƒ

Art. 7. 1. Zamawiajàcy przygotowuje i przeprowadza post´powanie o udziele-
nie zamówienia w sposób zapewniajàcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie wykonawców.

2. CzynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem post´po-
wania o udzielenie zamówienia wykonujà osoby zapewniajàce bezstronnoÊç i obiek-
tywizm.

3. Zamówienia udziela si´ wy∏àcznie wykonawcy wybranemu zgodnie z prze-
pisami ustawy.

Art. 8. 1. Post´powanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

2. Zamawiajàcy mo˝e ograniczyç dost´p do informacji zwiàzanych z post´po-
waniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach okreÊlonych w ustawie.

Art. 9. 1. Post´powanie o udzielenie zamówienia, z zastrze˝eniem wyjàtków
okreÊlonych w ustawie, prowadzi si´ z zachowaniem formy pisemnej.

2. Post´powanie o udzielenie zamówienia prowadzi si´ w j´zyku polskim.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiajàcy mo˝e wyraziç zgo-
d´ na z∏o˝enie wniosku o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu o udzielenie
zamówienia, oÊwiadczeƒ, oferty oraz innych dokumentów równie˝ w jednym z j´-
zyków powszechnie u˝ywanych w handlu mi´dzynarodowym lub j´zyku kraju,
w którym zamówienie jest udzielane.

Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia sà przetarg nie-
ograniczony oraz przetarg ograniczony.

2. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie negocjacji z og∏oszeniem,
negocjacji bez og∏oszenia, zamówienia z wolnej r´ki, zapytania o cen´ albo aukcji
elektronicznej tylko w przypadkach okreÊlonych w ustawie.

Rozdzia∏ 3
Og∏oszenia

Art. 11. 1. Og∏oszenia, o których mowa w ustawie, przekazywane Prezesowi
Urz´du oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich publikuje si´
odpowiednio w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych oraz w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej.
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2. Og∏oszenia przekazywane Prezesowi Urz´du publikuje si´ w Biuletynie Za-
mówieƒ Publicznych w terminie 10 dni od dnia dor´czenia do Urz´du Zamówieƒ
Publicznych, zwanego dalej „Urz´dem”.

3. Prezes Urz´du wzywa do sprostowania og∏oszenia opublikowanego w Biule-
tynie Zamówieƒ Publicznych, je˝eli og∏oszenie nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w przepisach ustawy dotyczàcych og∏oszeƒ oraz w przepisach rozporzàdzenia wy-
danego na podstawie ust. 6. Sprostowania przekazane Prezesowi Urz´du publikuje
si´ w formie obwieszczenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych w terminie 10 dni
od dnia dor´czenia do Urz´du.

4. Prezes Urz´du z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek zamawiajàcego prostuje
niezw∏ocznie, w formie obwieszczenia publikowanego w Biuletynie Zamówieƒ Pu-
blicznych, b∏´dy w og∏oszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówieƒ Publicz-
nych polegajàce na niezgodnoÊci tego og∏oszenia z treÊcià og∏oszenia przekazanego
przez zamawiajàcego do publikacji.

5. Prezes Urz´du, na wniosek zamawiajàcego, mo˝e w uzasadnionych przypad-
kach opublikowaç w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych og∏oszenie, którego publi-
kacja ze wzgl´du na wartoÊç zamówienia nie jest obowiàzkowa.

6. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory og∏oszeƒ
przekazywanych Prezesowi Urz´du oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich, majàc na wzgl´dzie rodzaj og∏oszenia oraz wartoÊç zamówienia
albo konkursu.

Art. 12. 1. Prezesowi Urz´du og∏oszenia przekazuje si´ pisemnie, faksem lub
drogà elektronicznà za pomocà formularza umieszczonego na stronie internetowej
Urz´du.

2. Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og∏oszenia przeka-
zuje si´ pisemnie, faksem lub drogà elektronicznà.

3. Zamawiajàcy jest obowiàzany udokumentowaç dzieƒ przekazania og∏oszenia
Prezesowi Urz´du oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
w szczególnoÊci przechowywaç dowód jego nadania.

Art. 13. 1. Zamawiajàcy niezw∏ocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu pla-
nu finansowego zgodnie z obowiàzujàcymi zamawiajàcego przepisami, statutem
lub umowà, a w przypadku zamawiajàcych, którzy nie sporzàdzajà planu finanso-
wego – raz w roku, przekazuje Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-
skich wst´pne og∏oszenie informacyjne o planowanych w ciàgu nast´pnych 12 mie-
si´cy zamówieniach, których wartoÊç dla:

1) robót budowlanych – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
5 000 000 euro;

2) dostaw – zsumowana w ramach danej grupy okreÊlonej w rozporzàdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n.), zwanym dalej „Wspólnym S∏ow-
nikiem Zamówieƒ”, przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
750 000 euro;
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3) us∏ug – zsumowana w ramach danej kategorii Centralnej Klasyfikacji Produktów
(CPC) okreÊlonej w za∏àczniku nr 3 do Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ przekra-
cza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 750 000 euro.

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich przekazuje si´ Prezesowi Urz´du.

DZIA¸ II
POST¢POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Rozdzia∏ 1
Zamawiajàcy i wykonawcy

Art. 14. Do czynnoÊci podejmowanych przez zamawiajàcego i wykonawców
w post´powaniu o udzielenie zamówienia stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.1)), je˝eli
przepisy ustawy nie stanowià inaczej.

Art. 15. 1. Post´powanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowa-
dza zamawiajàcy.

2. Zamawiajàcy mo˝e powierzyç przygotowanie albo przygotowanie i przepro-
wadzenie post´powania o udzielenie zamówienia w∏asnej jednostce organizacyjnej
lub osobie trzeciej.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, dzia∏ajà jako pe∏nomocnicy zamawiajà-
cego.

Art. 16. 1. Zamawiajàcy mogà wspólnie przeprowadziç post´powanie i udzie-
liç zamówienia, wyznaczajàc spoÊród siebie zamawiajàcego upowa˝nionego do
przeprowadzenia post´powania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

2. Prezes Rady Ministrów mo˝e wyznaczyç, w drodze zarzàdzenia, spoÊród
podleg∏ych mu jednostek organizacyjnych jednostk´ organizacyjnà w∏aÊciwà do
przeprowadzenia post´powania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
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3. Minister kierujàcy dzia∏em administracji rzàdowej mo˝e wyznaczyç, w dro-
dze zarzàdzenia, spoÊród podleg∏ych mu jednostek organizacyjnych jednostk´ orga-
nizacyjnà w∏aÊciwà do przeprowadzenia post´powania i udzielenia zamówienia na
rzecz tych jednostek.

4. Organ wykonawczy jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e wyznaczyç
spoÊród podleg∏ych samorzàdowych jednostek organizacyjnych jednostk´ organiza-
cyjnà w∏aÊciwà do przeprowadzenia post´powania i udzielenia zamówienia na rzecz
tych jednostek.

5. Przepisy dotyczàce zamawiajàcego stosuje si´ odpowiednio do zamawia-
jàcych, o których mowa w ust. 1.

Art. 17. 1. Osoby wykonujàce czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamó-
wienia podlegajà wy∏àczeniu, je˝eli:

1) ubiegajà si´ o udzielenie tego zamówienia;

2) pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim, w stosunku pokrewieƒstwa lub powino-
wactwa w linii prostej, pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej do dru-
giego stopnia lub sà zwiàzane z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli z wy-
konawcà, jego zast´pcà prawnym lub cz∏onkami organów zarzàdzajàcych lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia;

3) przed up∏ywem 3 lat od dnia wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia
pozostawa∏y w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcà lub by∏y cz∏onkami
organów zarzàdzajàcych lub organów nadzorczych wykonawców ubiegajàcych
si´ o udzielenie zamówienia;

4) pozostajà z wykonawcà w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to
budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci tych osób;

5) zosta∏y prawomocnie skazane za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´po-
waniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych.

2. Osoby wykonujàce czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia sk∏a-
dajà, pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania, pisemne oÊwiad-
czenie o braku lub istnieniu okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1.

3. CzynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia podj´te przez osob´
podlegajàcà wy∏àczeniu po powzi´ciu przez nià wiadomoÊci o okolicznoÊciach,
o których mowa w ust. 1, powtarza si´, z wyjàtkiem otwarcia ofert oraz innych czyn-
noÊci faktycznych niewp∏ywajàcych na wynik post´powania.

Art. 18. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie post´powania o udzielenie
zamówienia odpowiada kierownik zamawiajàcego.

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamówienia
odpowiadajà tak˝e inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynnoÊci w po-
st´powaniu oraz czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem post´powania. Kierownik
zamawiajàcego mo˝e powierzyç pisemnie wykonywanie zastrze˝onych dla niego
czynnoÊci, okreÊlonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiajàcego.
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3. Je˝eli przygotowanie i przeprowadzenie post´powania o udzielenie zamówie-
nia na podstawie przepisów odr´bnych jest zastrze˝one dla organu innego ni˝ kie-
rownik zamawiajàcego, przepisy dotyczàce kierownika zamawiajàcego stosuje si´
odpowiednio do tego organu.

Art. 19. 1. Kierownik zamawiajàcego powo∏uje komisj´ do przeprowadzenia po-
st´powania o udzielenie zamówienia, zwanà dalej „komisjà przetargowà”, je˝eli war-
toÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowarto-
Êci kwoty 60 000 euro, kierownik zamawiajàcego mo˝e powo∏aç komisj´ przetargo-
wà. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´.

3. Komisja przetargowa mo˝e mieç charakter sta∏y lub byç powo∏ywana do
przygotowania i przeprowadzenia okreÊlonych post´powaƒ.

Art. 20. 1. Komisja przetargowa jest zespo∏em pomocniczym kierownika za-
mawiajàcego powo∏ywanym do oceny spe∏niania przez wykonawców warunków
udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

2. Kierownik zamawiajàcego mo˝e tak˝e powierzyç komisji przetargowej do-
konanie innych, ni˝ okreÊlone w ust. 1, czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie za-
mówienia oraz czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem post´powania o udzielenie
zamówienia. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ odpowiednio.

3. Komisja przetargowa w szczególnoÊci przedstawia kierownikowi zamawiajà-
cego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najko-
rzystniejszej oferty, a tak˝e w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wyst´puje z wnio-
skiem o uniewa˝nienie post´powania o udzielenie zamówienia.

Art. 21. 1. Cz∏onków komisji przetargowej powo∏uje i odwo∏uje kierownik za-
mawiajàcego.

2. Komisja przetargowa sk∏ada si´ z co najmniej trzech osób.
3. Kierownik zamawiajàcego okreÊla organizacj´, sk∏ad, tryb pracy oraz zakres

obowiàzków cz∏onków komisji przetargowej, majàc na celu zapewnienie sprawno-
Êci jej dzia∏ania, indywidualizacji odpowiedzialnoÊci jej cz∏onków za wykonywane
czynnoÊci oraz przejrzystoÊci jej prac.

4. Je˝eli dokonanie okreÊlonych czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem post´powania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomoÊci
specjalnych, kierownik zamawiajàcego, z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek komi-
sji przetargowej, mo˝e powo∏aç bieg∏ych. Przepis art. 17 stosuje si´.

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogà ubiegaç si´ wykonawcy, którzy:
1) posiadajà uprawnienia do wykonywania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci,

je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiadania takich uprawnieƒ;
2) posiadajà niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadczenie oraz potencja∏ techniczny, a tak˝e

dysponujà osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdujà si´ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajàcej wykonanie za-

mówienia;
4) nie podlegajà wykluczeniu z post´powania o udzielenie zamówienia.
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2. Zamawiajàcy nie mo˝e okreÊlaç warunków udzia∏u w post´powaniu o udzie-
lenie zamówienia w sposób, który móg∏by utrudniaç uczciwà konkurencj´.

Art. 23. 1. Wykonawcy mogà wspólnie ubiegaç si´ o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiajà pe∏nomocni-
ka do reprezentowania ich w post´powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezen-
towania w post´powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Przepisy dotyczàce wykonawcy stosuje si´ odpowiednio do wykonawców,
o których mowa w ust. 1.

Art. 24. 1. Z post´powania o udzielenie zamówienia wyklucza si´:

1) wykonawców, którzy w ciàgu ostatnich 3 lat przed wszcz´ciem post´powania
wyrzàdzili szkod´ nie wykonujàc zamówienia lub wykonujàc je nienale˝ycie,
a szkoda ta nie zosta∏a dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz´cia post´powa-
nia, chyba ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie jest nast´pstwem oko-
licznoÊci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj´ lub których upad∏oÊç
og∏oszono;

3) wykonawców, którzy zalegajà z uiszczeniem podatków, op∏at lub sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne lub zdrowotne, z wyjàtkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych
p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania decyzji w∏aÊciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione
w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekup-
stwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo
pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;

5) spó∏ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏-
nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo prze-
kupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´p-
stwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;

6) spó∏ki partnerskie, których partnera lub cz∏onka zarzàdu prawomocnie skazano
za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie zamówie-
nia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarcze-
mu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;

7) spó∏ki komandytowe oraz spó∏ki komandytowo-akcyjne, których komplementa-
riusza prawomocnie skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´po-
waniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;

8) osoby prawne, których urz´dujàcego cz∏onka organu zarzàdzajàcego prawomoc-
nie skazano za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem o udziele-
nie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci
majàtkowych;
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9) podmioty zbiorowe, wobec których sàd orzek∏ zakaz ubiegania si´ o zamówie-
nia, na podstawie przepisów o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groêbà kary;

10) wykonawców, którzy nie spe∏niajà warunków udzia∏u w post´powaniu, o któ-
rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3.

2. Z post´powania o udzielenie zamówienia wyklucza si´ równie˝ wykonaw-
ców, którzy:

1) wykonywali czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem prowadzonego post´powa-
nia lub pos∏ugiwali si´ w celu sporzàdzenia oferty osobami uczestniczàcymi
w dokonywaniu tych czynnoÊci, z wyjàtkiem autorów miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, je˝eli przedmiotem post´powania o udzielenie
zamówienia sà prace projektowe wynikajàce z miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, sporzàdzonych przez tych autorów;

2) z∏o˝yli nieprawdziwe informacje majàce wp∏yw na wynik prowadzonego po-
st´powania;

3) nie z∏o˝yli oÊwiadczenia o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu lub
dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie tych warunków;

4) nie wnieÊli wadium, w tym równie˝ na przed∏u˝ony okres zwiàzania ofertà, lub
nie zgodzili si´ na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà.

3. Zamawiajàcy zawiadamia niezw∏ocznie wykonawc´ o wykluczeniu z po-
st´powania o udzielenie zamówienia, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Ofert´ wykonawcy wykluczonego uznaje si´ za odrzuconà.

Art. 25. W post´powaniu o udzielenie zamówienia zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç
od wykonawców wy∏àcznie oÊwiadczeƒ i dokumentów niezb´dnych do przeprowa-
dzenia post´powania, wskazanych w og∏oszeniu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub zaproszeniu do sk∏adania ofert.

Art. 26. 1. Zamawiajàcy ˝àda od wykonawcy dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu, je˝eli wartoÊç zamówienia przekra-
cza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowarto-
Êci kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu.

3. Zamawiajàcy wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie z∏o-
˝yli dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie warunków udzia∏u w post´powaniu,
do uzupe∏nienia tych dokumentów w okreÊlonym terminie, je˝eli ich nieuzupe∏nie-
nie skutkowa∏oby uniewa˝nieniem post´powania.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje dokumen-
tów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie
zamówienia, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy, majàc na wzgl´dzie,
˝e potwierdzeniem spe∏niania tych warunków mo˝e byç zamiast dokumentu rów-
nie˝ oÊwiadczenie z∏o˝one przed w∏aÊciwym organem oraz ˝e potwierdzeniem nie-
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karalnoÊci wykonawcy mo˝e byç w szczególnoÊci informacja z Krajowego Rejestru
Karnego.

Art. 27. 1. W post´powaniach o udzielenie zamówienia, których wartoÊç prze-
kracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, oÊwiadczenia, wnio-
ski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajàcy i wykonawcy przekazujà pisemnie.

2. OÊwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomo-
cà teleksu, telefaksu lub drogà elektronicznà uwa˝a si´ za z∏o˝one w terminie, je˝e-
li ich treÊç dotar∏a do adresata przed up∏ywem terminu i zosta∏a niezw∏ocznie po-
twierdzona pisemnie.

Art. 28. 1. W post´powaniach o udzielenie zamówienia, których wartoÊç nie
przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro, oÊwiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajàcy i wykonawcy przekazujà,
zgodnie z wyborem zamawiajàcego, pisemnie, faksem lub drogà elektronicznà.

2. Je˝eli zamawiajàcy lub wykonawca przekazujà dokumenty lub informacje,
o których mowa w ust. 1, faksem lub drogà elektronicznà, ka˝da ze stron na ˝àdanie
drugiej niezw∏ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wybrany sposób przekazywania dokumentów oraz informacji, o których mo-
wa w ust. 1, drogà elektronicznà nie mo˝e ograniczaç konkurencji.

Rozdzia∏ 2
Przygotowanie post´powania

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje si´ w sposób jednoznaczny i wy-
czerpujàcy, za pomocà dostatecznie dok∏adnych i zrozumia∏ych okreÊleƒ, uwzgl´d-
niajàc wszystkie wymagania i okolicznoÊci mogàce mieç wp∏yw na sporzàdzenie
oferty.

2. Przedmiotu zamówienia nie mo˝na opisywaç w sposób, który móg∏by utrud-
niaç uczciwà konkurencj´.

3. Przedmiotu zamówienia nie mo˝na opisywaç przez wskazanie znaków towa-
rowych, patentów lub pochodzenia, chyba ˝e jest to uzasadnione specyfikà przed-
miotu zamówienia lub zamawiajàcy nie mo˝e opisaç przedmiotu zamówienia za po-
mocà dostatecznie dok∏adnych okreÊleƒ, a wskazaniu takiemu towarzyszà wyrazy
„lub równowa˝ne” lub inne równoznaczne wyrazy.

Art. 30. 1. Zamawiajàcy opisuje przedmiot zamówienia za pomocà cech tech-
nicznych i jakoÊciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszàcych euro-
pejskie normy zharmonizowane.

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszàcych europejskie normy zhar-
monizowane uwzgl´dnia si´:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspólne specyfikacje techniczne;

3) Polskie Normy przenoszàce normy europejskie;
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4) normy paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej przenoszàce europejskie normy
zharmonizowane;

5) Polskie Normy wprowadzajàce normy mi´dzynarodowe;

6) Polskie Normy;

7) polskie aprobaty techniczne.

3. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od opisywania przedmiotu zamówienia
z uwzgl´dnieniem Polskich Norm przenoszàcych europejskie normy zharmonizo-
wane, europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych,
je˝eli:

1) nie zawierajà one ˝adnych wymagaƒ dotyczàcych zapewnienia zgodnoÊci z wy-
maganiami zasadniczymi;

2) ich stosowanie nak∏ada∏oby na zamawiajàcego obowiàzek u˝ywania wyrobów
niewspó∏dzia∏ajàcych z ju˝ stosowanymi urzàdzeniami lub

3) ich stosowanie nie by∏oby w∏aÊciwe ze wzgl´du na innowacyjny charakter przed-
miotu zamówienia.

4. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje si´ nazwy i kody okreÊlone we
Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ.

Art. 31. 1. Zamawiajàcy opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane
za pomocà dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robót budowlanych.

2. Je˝eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za-
mawiajàcy opisuje przedmiot zamówienia za pomocà programu funkcjonalno-u˝yt-
kowego.

3. Program funkcjonalno-u˝ytkowy obejmuje opis zadania budowlanego,
w którym podaje si´ przeznaczenie ukoƒczonych robót budowlanych oraz stawiane
im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materia∏owe i funkcjo-
nalne.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres i form´:

1) dokumentacji projektowej,

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

3) programu funkcjonalno-u˝ytkowego

– majàc na wzgl´dzie rodzaj robót budowlanych, a tak˝e nazwy i kody Wspólnego
S∏ownika Zamówieƒ.

Art. 32. 1. Podstawà ustalenia wartoÊci zamówienia jest ca∏kowite szacunko-
we wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i us∏ug, ustalone przez za-
mawiajàcego z nale˝ytà starannoÊcià.

2. Zamawiajàcy nie mo˝e w celu unikni´cia stosowania przepisów ustawy dzie-
liç zamówienia na cz´Êci lub zani˝aç jego wartoÊci.
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3. Je˝eli zamawiajàcy przewiduje udzielenie zamówieƒ uzupe∏niajàcych, o któ-
rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, przy ustalaniu wartoÊci zamówienia uwzgl´d-
nia si´ wartoÊç zamówieƒ uzupe∏niajàcych.

4. Je˝eli zamawiajàcy dopuszcza mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych albo
udziela zamówienia w cz´Êciach, z których ka˝da stanowi przedmiot odr´bnego
post´powania, wartoÊcià zamówienia jest ∏àczna wartoÊç poszczególnych cz´Êci
zamówienia.

5. Je˝eli wyodr´bniona jednostka organizacyjna zamawiajàcego posiadajàca
samodzielnoÊç finansowà udziela zamówienia zwiàzanego z jej w∏asnà dzia∏alno-
Êcià, wartoÊç udzielanego zamówienia ustala si´ odr´bnie od wartoÊci zamówieƒ
udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiajàcego posiadajàce
samodzielnoÊç finansowà.

Art. 33. 1. WartoÊç zamówienia na roboty budowlane ustala si´ na podstawie:

1) kosztorysu inwestorskiego sporzàdzanego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych okre-
Êlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym, je˝eli przedmiotem zamówienia
jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane;

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu-
dowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-u˝ytkowym, je˝eli przed-
miotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ro-
zumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. Przy obliczaniu wartoÊci zamówienia na roboty budowlane uwzgl´dnia si´
tak˝e wartoÊç dostaw zwiàzanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych
przez zamawiajàcego do dyspozycji wykonawcy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) metody i podstawy sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego,

2) metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonal-
no-u˝ytkowym

– uwzgl´dniajàc dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majàce wp∏yw na
wartoÊç zamówienia.

Art. 34. 1. Podstawà ustalenia wartoÊci zamówienia na us∏ugi lub dostawy po-
wtarzajàce si´ okresowo jest, zgodnie z wyborem zamawiajàcego, ∏àczna wartoÊç
zamówieƒ:

1) na us∏ugi nale˝àce do tej samej kategorii lub dostawy nale˝àce do tej samej gru-
py okreÊlonej we Wspólnym S∏owniku Zamówieƒ, udzielonych w terminie
poprzednich 12 miesi´cy lub w poprzednim roku bud˝etowym, z uwzgl´dnie-
niem zmian iloÊciowych zamawianych us∏ug lub dostaw oraz prognozowanego
na dany rok Êredniorocznego wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em, albo
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2) których zamawiajàcy zamierza udzieliç w terminie 12 miesi´cy nast´pujàcych
po pierwszej us∏udze lub dostawie, albo w czasie realizacji umowy w sprawie za-
mówienia publicznego, je˝eli jest on d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.

2. Wybór podstawy ustalenia wartoÊci zamówienia na us∏ugi lub dostawy po-
wtarzajàce si´ okresowo nie mo˝e byç dokonany w celu unikni´cia stosowania prze-
pisów ustawy.

3. Je˝eli zamówienia, o którym mowa w ust. 1, udziela si´ na czas nieoznaczo-
ny, podstawà ustalenia wartoÊci zamówienia jest wartoÊç ustalona zgodnie z ust. 1,
z uwzgl´dnieniem okresu 48 miesi´cy wykonywania zamówienia.

4. Je˝eli zamówienie obejmuje us∏ugi bankowe lub inne us∏ugi finansowe, war-
toÊcià zamówienia sà op∏aty, prowizje, odsetki i inne podobne Êwiadczenia.

5. Je˝eli zamówienie na us∏ugi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy usta-
leniu wartoÊci zamówienia uwzgl´dnia si´ najwi´kszy mo˝liwy zakres tego zamó-
wienia z uwzgl´dnieniem prawa opcji.

Art. 35. 1. Ustalenia wartoÊci zamówienia dokonuje si´ nie wczeÊniej ni˝ 
3 miesiàce przed dniem wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia, je˝eli
przedmiotem zamówienia sà dostawy lub us∏ugi, oraz nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy
przed dniem wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia, je˝eli przedmiotem
zamówienia sà roboty budowlane.

2. Je˝eli po ustaleniu wartoÊci zamówienia nastàpi∏a zmiana okolicznoÊci majà-
cych wp∏yw na dokonane ustalenie, zamawiajàcy przed wszcz´ciem post´powania
dokonuje zmiany wartoÊci zamówienia.

3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, Êredni kurs z∏otego w stosunku do euro stanowiàcy podstaw´ przelicza-
nia wartoÊci zamówieƒ, uwzgl´dniajàc Êredni kurs euro og∏aszany przez Narodowy
Bank Polski w ciàgu ostatnich 24 miesi´cy.

Art. 36. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co naj-
mniej:

1) nazw´ (firm´) oraz adres zamawiajàcego;

2) tryb udzielenia zamówienia;

3) opis przedmiotu zamówienia;

4) opis cz´Êci zamówienia, je˝eli zamawiajàcy dopuszcza sk∏adanie ofert cz´Êcio-
wych;

5) informacj´ o przewidywanych zamówieniach uzupe∏niajàcych, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7;

6) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, ja-
kim muszà odpowiadaç oferty wariantowe, je˝eli zamawiajàcy dopuszcza ich
sk∏adanie;

7) termin wykonania zamówienia;

8) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spe∏niania tych warunków;
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9) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wyko-
nawcy w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powa-
niu;

10) informacj´ o sposobie porozumiewania si´ zamawiajàcego z wykonawcami
oraz przekazywania oÊwiadczeƒ i dokumentów, z podaniem adresu poczty
elektronicznej lub strony internetowej zamawiajàcego, je˝eli zamawiajàcy do-
puszcza porozumiewanie si´ drogà elektronicznà;

11) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si´ z wykonawcami;

12) wymagania dotyczàce wadium;

13) termin zwiàzania ofertà;

14) opis sposobu przygotowywania ofert;

15) miejsce oraz termin sk∏adania i otwarcia ofert;

16) opis sposobu obliczenia ceny;

17) informacje dotyczàce walut obcych, w jakich mogà byç prowadzone rozlicze-
nia mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà;

18) opis kryteriów, którymi zamawiajàcy b´dzie si´ kierowa∏ przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

19) informacj´ o formalnoÊciach, jakie powinny zostaç dope∏nione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

20) wymagania dotyczàce zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy;

21) istotne dla stron postanowienia, które zostanà wprowadzone do treÊci zawiera-
nej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy, je˝eli zamawiajàcy wymaga od wykonawcy, aby zawar∏ z nim
umow´ w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

22) pouczenie o Êrodkach ochrony prawnej przys∏ugujàcych wykonawcy w toku
post´powania o udzielenie zamówienia.

2. W post´powaniach, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej w z∏otych
równowartoÊci kwoty 60 000 euro, specyfikacja istotnych warunków zamówienia
mo˝e nie zawieraç informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 12, 17, 19 i 20.

3. Zamawiajàcy ˝àda wskazania przez wykonawc´ w ofercie cz´Êci zamówie-
nia, której wykonanie zamierza powierzyç podwykonawcom.

4. Zamawiajàcy mo˝e okreÊliç w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
która cz´Êç zamówienia nie mo˝e byç powierzona podwykonawcom.

Art. 37. Specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia przekazuje si´ nieod-
p∏atnie, z zastrze˝eniem art. 42 ust. 2.

Art. 38. 1. Wykonawca mo˝e zwróciç si´ do zamawiajàcego o wyjaÊnienie
treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiajàcy jest obowià-
zany niezw∏ocznie udzieliç wyjaÊnieƒ, chyba ˝e proÊba o wyjaÊnienie treÊci specy-
fikacji wp∏yn´∏a do zamawiajàcego na mniej ni˝ 6 dni przed terminem sk∏adania
ofert.
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2. Zamawiajàcy jednoczeÊnie przekazuje treÊç wyjaÊnienia wszystkim wyko-
nawcom, którym dor´czono specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania êród∏a zapytania.

3. Zamawiajàcy mo˝e zwo∏aç zebranie wszystkich wykonawców w celu wyja-
Ênienia wàtpliwoÊci dotyczàcych treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia; w takim przypadku sporzàdza informacj´ zawierajàcà zg∏oszone na zebraniu
zapytania o wyjaÊnienie treÊci specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywa-
nia êróde∏ zapytaƒ. Informacj´ z zebrania dor´cza si´ niezw∏ocznie wykonawcom,
którym przekazano specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiajàcy mo˝e w ka˝dym
czasie, przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert, zmodyfikowaç treÊç specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonanà w ten sposób modyfikacj´ przekazuje
si´ niezw∏ocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj´ istot-
nych warunków zamówienia.

5. Modyfikacja treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mo˝e
dotyczyç kryteriów oceny ofert, z zastrze˝eniem art. 58, a tak˝e warunków udzia∏u
w post´powaniu oraz sposobu oceny ich spe∏niania.

6. Zamawiajàcy przed∏u˝a termin sk∏adania ofert z uwzgl´dnieniem czasu nie-
zb´dnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajàcych z modyfikacji treÊci
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze˝eniem ust. 7. O przed∏u˝e-
niu terminu sk∏adania ofert zamawiajàcy niezw∏ocznie zawiadamia wszystkich wy-
konawców, którym przekazano specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia.

7. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏o-
tych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi – 130 000 euro,
czas niezb´dny do wprowadzenia zmian w ofertach wynosi co najmniej 7 dni.

Rozdzia∏ 3
Tryby udzielania zamówieƒ

Oddzia∏ 1
Przetarg nieograniczony

Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym
w odpowiedzi na publiczne og∏oszenie o zamówieniu oferty mogà sk∏adaç wszyscy
zainteresowani wykonawcy.

Art. 40. 1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie w trybie przetargu nieogra-
niczonego, zamieszczajàc og∏oszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dost´p-
nym w swojej siedzibie oraz na w∏asnej stronie internetowej, je˝eli posiada takà
stron´.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o zamówieniu Prezesowi
Urz´du.

458



3. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏o-
tych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi – 130 000 euro,
zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o zamówieniu Urz´dowi Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich. Niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o zamówie-
niu równie˝ Prezesowi Urz´du.

4. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏o-
tych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi – 5 000 000
euro, zamawiajàcy zamieszcza og∏oszenie o zamówieniu równie˝ w dzienniku lub
czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim.

5. Zamawiajàcy mo˝e opublikowaç og∏oszenie o zamówieniu równie˝ w inny
sposób.

6. Og∏oszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane
w miejscu publicznie dost´pnym w siedzibie zamawiajàcego, na stronie interneto-
wej, o której mowa w ust. 1, w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim
lub w inny sposób:

1) nie mo˝e zostaç odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego
przekazania Prezesowi Urz´du, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urz´-
dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

2) nie mo˝e zawieraç informacji innych ni˝ przekazane Prezesowi Urz´du,
a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich;

3) zawiera informacj´ o dniu jego przekazania Prezesowi Urz´du, a w przypadku,
o którym mowa w ust. 3, Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Art. 41. Og∏oszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co
najmniej:

1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;

2) okreÊlenie trybu zamówienia;

3) okreÊlenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
a tak˝e jej cen´, je˝eli jej udost´pnienie jest odp∏atne;

4) opis przedmiotu oraz wielkoÊci lub zakresu zamówienia, z podaniem informa-
cji o mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych;

5) informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;

6) termin wykonania zamówienia;

7) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania oce-
ny spe∏niania tych warunków;

8) informacj´ na temat wadium;

9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

10) miejsce i termin sk∏adania ofert;

11) termin zwiàzania ofertà.
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Art. 42. 1. Zamawiajàcy przekazuje wykonawcy specyfikacj´ istotnych wa-
runków zamówienia nie póêniej ni˝ w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku
o jej przekazanie.

2. Cena, jakiej wolno ˝àdaç za specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia,
mo˝e pokrywaç jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Art. 43. 1. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych
równowartoÊci kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania ofert
z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty, z tym ˝e
termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 15 dni od dnia og∏oszenia.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni od dnia
przekazania og∏oszenia Prezesowi Urz´du.

3. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug – 130 000
euro, termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni od dnia przekazania
og∏oszenia Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç
termin sk∏adania ofert nie krótszy ni˝ 37 dni, je˝eli informacja o tym zamówieniu
zosta∏a zawarta we wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym dotyczàcym zamówieƒ
planowanych w terminie 12 miesi´cy, przekazanym co najmniej na 52 dni przed
dniem przekazania og∏oszenia o zamówieniu odpowiednio:

1) Prezesowi Urz´du;

2) Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Art. 44. Wykonawca sk∏ada wraz z ofertà oÊwiadczenie o spe∏nieniu warun-
ków udzia∏u w post´powaniu, a je˝eli zamawiajàcy ˝àda dokumentów potwierdza-
jàcych spe∏nianie tych warunków, równie˝ te dokumenty.

Art. 45. 1. Zamawiajàcy ̋ àda od wykonawców wniesienia wadium, je˝eli war-
toÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci
kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców wniesienia wadium.

3. Wadium wnosi si´ przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.

4. Zamawiajàcy okreÊla kwot´ wadium w granicach od 0,5% do 3% wartoÊci
zamówienia.

5. Je˝eli zamawiajàcy dopuszcza sk∏adanie ofert cz´Êciowych, okreÊla kwot´
wadium dla ka˝dej z cz´Êci. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

6. Wadium mo˝e byç wnoszone w jednej lub kilku nast´pujàcych formach:

1) pieniàdzu;

2) por´czeniach bankowych;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) por´czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
si´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póên. zm.1)).

7. Wadium wnoszone w pieniàdzu wp∏aca si´ przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajàcego.

8. Wadium wniesione w pieniàdzu zamawiajàcy przechowuje na rachunku ban-
kowym.

Art. 46. 1. Zamawiajàcy zwraca niezw∏ocznie wadium, je˝eli:

1) up∏ynà∏ termin zwiàzania ofertà;

2) zawarto umow´ w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie
nale˝ytego wykonania tej umowy;

3) zamawiajàcy uniewa˝ni∏ post´powanie o udzielenie zamówienia, a protesty zo-
sta∏y ostatecznie rozstrzygni´te lub up∏ynà∏ termin do ich wnoszenia.

2. Zamawiajàcy zwraca niezw∏ocznie wadium na wniosek wykonawcy:

1) który wycofa∏ ofert´ przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert;

2) który zosta∏ wykluczony z post´powania;

3) którego oferta zosta∏a odrzucona.

3. Z∏o˝enie przez wykonawc´, którego oferta zosta∏a odrzucona lub wykluczo-
nego z post´powania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem
si´ przez wykonawc´ prawa do wniesienia protestu.

4. Je˝eli wadium wniesiono w pieniàdzu, zamawiajàcy zwraca je wraz z odset-
kami wynikajàcymi z umowy rachunku bankowego, na którym by∏o ono przecho-
wywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieni´dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc´.

5. Zamawiajàcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je˝eli wykonawca, któ-
rego oferta zosta∏a wybrana:

1) odmówi∏ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
okreÊlonych w ofercie;

2) nie wniós∏ wymaganego zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta∏o si´ niemo˝liwe
z przyczyn le˝àcych po stronie wykonawcy.

Oddzia∏ 2
Przetarg ograniczony

Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w od-
powiedzi na publiczne og∏oszenie o zamówieniu, wykonawcy sk∏adajà wnioski

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596
i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.



o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu, a oferty mogà sk∏adaç wykonawcy zapro-
szeni do sk∏adania ofert.

Art. 48. 1. Do wszcz´cia post´powania w trybie przetargu ograniczonego
przepisy art. 40 stosuje si´ odpowiednio.

2. Og∏oszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 47, zawiera co najmniej:

1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;

2) okreÊlenie trybu zamówienia;

3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci sk∏a-
dania ofert cz´Êciowych;

4) informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;

5) termin wykonania zamówienia;

6) opis warunków udzia∏u w post´powaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz
opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;

7) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wykonaw-
cy w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu;

8) liczb´ wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania ofert;

9) informacj´ na temat wadium;

10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

11) miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-
waniu.

Art. 49. 1. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych
równowartoÊci kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy w og∏oszeniu o zamówieniu wy-
znacza termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu
z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie wymaganych
dokumentów, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 15 dni od dnia og∏o-
szenia.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w prze-
targu ograniczonym nie mo˝e byç krótszy ni˝ 37 dni od dnia przekazania Prezeso-
wi Urz´du og∏oszenia o zamówieniu.

3. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug – 130 000
euro, termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczo-
nym nie mo˝e byç krótszy ni˝ 37 dni od dnia przekazania Urz´dowi Oficjalnych Pu-
blikacji Wspólnot Europejskich og∏oszenia o zamówieniu.

4. Je˝eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiajàcy mo˝e,
w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, wyznaczyç krótszy termin sk∏ada-
nia wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczonym, jednak nie 
krótszy ni˝ 15 dni. W takim przypadku og∏oszenia przekazuje si´ Prezesowi Urz´-
du faksem lub za pomocà formularza umieszczanego na stronie internetowej Urz´-
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du, a Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – faksem lub drogà
elektronicznà.

Art. 50. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczo-
nym wykonawca sk∏ada oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´po-
waniu, a je˝eli zamawiajàcy ˝àda dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie warun-
ków, równie˝ te dokumenty.

Art. 51. 1. Zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania ofert wykonawców, którzy
spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powaniu, w liczbie okreÊlonej w og∏oszeniu za-
pewniajàcej konkurencj´, nie mniejszej ni˝ 5 i nie wi´kszej ni˝ 20.

2. Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´po-
waniu, jest wi´ksza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza do sk∏a-
dania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwy˝szà ocen´ spe∏niania tych wa-
runków.

3. Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powa-
niu, jest mniejsza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu o zamówieniu, zamawiajàcy zaprasza
do sk∏adania ofert wszystkich wykonawców spe∏niajàcych te warunki.

4. Wraz z zaproszeniem do sk∏adania ofert zamawiajàcy przekazuje wykonaw-
cy specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje dzieƒ i miejsce
opublikowania og∏oszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 47. Przepisów 
art. 36 ust. 1 pkt 8 i 9 nie stosuje si´.

Art. 52. 1. Je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych
równowartoÊci kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania ofert
z uwzgl´dnieniem czasu niezb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty, z tym ˝e
termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do sk∏a-
dania ofert.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 40 dni od dnia
przekazania zaproszenia do sk∏adania ofert.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç ter-
min sk∏adania ofert nie krótszy ni˝ 26 dni, je˝eli informacja o tym zamówieniu zo-
sta∏a zawarta we wst´pnym og∏oszeniu informacyjnym dotyczàcym zamówieƒ pla-
nowanych w terminie 12 miesi´cy, przekazanym co najmniej na 52 dni przed dniem
przekazania og∏oszenia o zamówieniu:

1) Prezesowi Urz´du;

2) Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – w przypadku gdy
wartoÊç zamówienia przekracza dla dostaw lub us∏ug wyra˝onà w z∏otych rów-
nowartoÊç kwoty 130 000 euro, a dla robót budowlanych – 5 000 000 euro.

4. Je˝eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiajàcy mo˝e
w przypadkach, o których mowa w ust. 2, wyznaczyç krótszy termin sk∏adania ofert,
z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni.

Art. 53. Do przetargu ograniczonego stosuje si´ przepisy art. 45 i 46.
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Oddzia∏ 3
Negocjacje z og∏oszeniem

Art. 54. Negocjacje z og∏oszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym,
po publicznym og∏oszeniu o zamówieniu, zamawiajàcy negocjuje warunki umowy
w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a na-
st´pnie zaprasza ich do sk∏adania ofert.

Art. 55. 1. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie negocjacji
z og∏oszeniem, je˝eli zachodzi co najmniej jedna z nast´pujàcych okolicznoÊci:

1) w post´powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego
albo przetargu ograniczonego nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty lub wszystkie
oferty zosta∏y odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta∏y w istotny
sposób zmienione;

2) w wyjàtkowych sytuacjach, gdy przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane
lub us∏ugi, których charakter lub zwiàzane z nimi ryzyko uniemo˝liwia wcze-
Êniejsze dokonanie ich wyceny;

3) nie mo˝na z góry okreÊliç szczegó∏owych cech zamawianych us∏ug w taki spo-
sób, aby umo˝liwiç wybór najkorzystniejszej oferty;

4) przedmiotem zamówienia sà roboty budowlane prowadzone wy∏àcznie w celach
badawczych, doÊwiadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zy-
sku lub pokrycia poniesionych kosztów badaƒ lub rozwoju;

5) wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty
60 000 euro.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏o-
tych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi – 5 000 000
euro, zastosowanie trybu negocjacji z og∏oszeniem wymaga uprzedniej zgody Pre-
zesa Urz´du, wyra˝onej w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 56. 1. Do wszcz´cia post´powania w trybie negocjacji z og∏oszeniem
przepisy art. 40 stosuje si´ odpowiednio.

2. Og∏oszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 54, zawiera co najmniej:

1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;

2) okreÊlenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;

3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci sk∏ada-
nia ofert cz´Êciowych;

4) informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;

5) termin wykonania zamówienia;

6) opis warunków udzia∏u w post´powaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz
opis sposobu dokonywania oceny spe∏niania tych warunków;

7) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wykonawcy
w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu;
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8) liczb´ wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do negocjacji;

9) informacj´ na temat wadium;

10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

11) miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powa-
niu.

3. Do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w negocjacjach z og∏osze-
niem przepisy art. 49 i 50 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 57. 1. Zamawiajàcy zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy spe∏-
niajà warunki udzia∏u w post´powaniu, w liczbie, okreÊlonej w og∏oszeniu, zapew-
niajàcej konkurencj´, nie mniejszej ni˝ 5, a je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty
budowlane przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro,
a na dostawy lub us∏ugi – 5 000 000 euro, nie mniejszej ni˝ 7.

2. Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powa-
niu, jest wi´ksza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza do negocjacji
wykonawców, którzy otrzymali najwy˝szà ocen´ spe∏niania tych warunków.

3. Je˝eli liczba wykonawców, którzy spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powa-
niu, jest mniejsza ni˝ okreÊlona w og∏oszeniu, zamawiajàcy zaprasza do negocjacji
wszystkich wykonawców spe∏niajàcych te warunki.

4. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiajàcy przekazuje specyfikacj´
istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 8, 9, 13 i 15 nie sto-
suje si´.

5. Wszelkie wymagania, wyjaÊnienia i informacje, a tak˝e dokumenty zwiàzane
z negocjacjami sà przekazywane wykonawcom na równych zasadach.

6. Prowadzone negocjacje majà charakter poufny. ˚adna ze stron nie mo˝e bez
zgody drugiej strony ujawniç informacji technicznych i handlowych zwiàzanych
z negocjacjami.

Art. 58. Zamawiajàcy mo˝e przed zaproszeniem do sk∏adania ofert dokonaç
zmiany b´dàcych przedmiotem negocjacji wymagaƒ technicznych i jakoÊciowych
dotyczàcych przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego okreÊlonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a tak-
˝e zmieniç kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie.

Art. 59. 1. Zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania ofert wykonawców, z którymi
prowadzi∏ negocjacje.

2. W zaproszeniu do sk∏adania ofert zamawiajàcy informuje wykonawców o:

1) dniu i miejscu opublikowania og∏oszenia o zamówieniu, o którym mowa 
w art. 54;

2) dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) miejscu i terminie sk∏adania oraz otwarcia ofert;

4) obowiàzku wniesienia wadium;

5) terminie zwiàzania ofertà.
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3. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania ofert z uwzgl´dnieniem czasu nie-
zb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty, z tym ̋ e termin ten nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do sk∏adania ofert.

Art. 60. Do negocjacji z og∏oszeniem stosuje si´ przepisy art. 45 i 46.

Oddzia∏ 4
Negocjacje bez og∏oszenia

Art. 61. Negocjacje bez og∏oszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym
zamawiajàcy negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wy-
branymi przez siebie wykonawcami, a nast´pnie zaprasza ich do sk∏adania ofert.

Art. 62. 1. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie negocjacji bez
og∏oszenia, je˝eli zachodzi co najmniej jedna z nast´pujàcych okolicznoÊci:

1) w post´powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego
albo przetargu ograniczonego nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty lub wszystkie
oferty zosta∏y odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta∏y w istotny
sposób zmienione;

2) zosta∏ przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 99, w którym nagrodà
by∏o zaproszenie do negocjacji bez og∏oszenia co najmniej dwóch autorów wy-
branych prac konkursowych;

3) przedmiotem zamówienia sà rzeczy wytwarzane wy∏àcznie w celach badaw-
czych, doÊwiadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub
pokrycia poniesionych kosztów badaƒ lub rozwoju;

4) ze wzgl´du na pilnà potrzeb´ udzielenia zamówienia niewynikajàcà z przyczyn
le˝àcych po stronie zamawiajàcego, której wczeÊniej nie mo˝na by∏o przewi-
dzieç, nie mo˝na zachowaç terminów okreÊlonych dla przetargu nieograniczone-
go, przetargu ograniczonego lub negocjacji z og∏oszeniem.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, zastosowanie trybu negocjacji bez og∏oszenia wymaga uzyska-
nia uprzedniej zgody Prezesa Urz´du, wyra˝onej w drodze decyzji administracyjnej.

3. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug – 130 000
euro, zastosowanie trybu negocjacji bez og∏oszenia na podstawie ust. 1 pkt 1 wyma-
ga równie˝ uprzedniego przekazania Komisji Europejskiej informacji o uniewa˝nie-
niu post´powania.

Art. 63. 1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie w trybie negocjacji bez og∏o-
szenia, przekazujàc wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.

2. Zaproszenie do negocjacji bez og∏oszenia zawiera co najmniej:

1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;

2) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci sk∏ada-
nia ofert cz´Êciowych;
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3) informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia oferty wariantowej;

4) termin wykonania zamówienia;

5) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spe∏niania tych warunków;

6) okreÊlenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;

7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

8) miejsce i termin negocjacji z zamawiajàcym.

3. Zamawiajàcy zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniajàcej
konkurencj´, nie mniejszej ni˝ 5, a je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowla-
nych przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla
dostaw lub us∏ug – 5 000 000 euro, nie mniejszej ni˝ 7, chyba ˝e ze wzgl´du na spe-
cjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogàcych je wykonaç jest
mniejsza, jednak nie mniejsza ni˝ 2.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, zamawiajàcy zaprasza
do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty w przetargu nie-
ograniczonym albo przetargu ograniczonym. Przepis ust. 3 stosuje si´.

Art. 64. 1. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania ofert z uwzgl´dnieniem
czasu niezb´dnego na przygotowanie i z∏o˝enie oferty.

2. Zapraszajàc do sk∏adania ofert zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców
wniesienia wadium. Przepisy art. 45 ust. 3–8 i art. 46 stosuje si´.

3. Wraz z zaproszeniem do sk∏adania ofert zamawiajàcy przekazuje specy-
fikacj´ istotnych warunków zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje 
si´.

Art. 65. Do negocjacji bez og∏oszenia przepisy art. 57 ust. 5 i 6, art. 58 oraz 
art. 59 ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

Oddzia∏ 5
Zamówienie z wolnej r´ki

Art. 66. Zamówienie z wolnej r´ki to tryb udzielenia zamówienia, w którym
zamawiajàcy udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcà.

Art. 67. 1. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia z wolnej r´ki, je˝eli za-
chodzi co najmniej jedna z nast´pujàcych okolicznoÊci:

1) dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane mogà byç Êwiadczone tylko przez jednego
wykonawc´:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn zwiàzanych z ochronà praw wy∏àcznych, wynikajàcych z odr´b-

nych przepisów,
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie dzia∏alnoÊci twórczej lub

artystycznej;
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2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 99, w którym nagrodà by∏o za-
proszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r´ki autora wybranej pra-
cy konkursowej;

3) ze wzgl´du na wyjàtkowà sytuacj´ niewynikajàcà z przyczyn le˝àcych po stro-
nie zamawiajàcego, której nie móg∏ on przewidzieç, wymagane jest natychmia-
stowe wykonanie zamówienia, a nie mo˝na zachowaç terminów okreÊlonych dla
innych trybów udzielenia zamówienia;

4) w prowadzonych kolejno post´powaniach o udzielenie zamówienia, z których co
najmniej jedno prowadzone by∏o w trybie przetargu nieograniczonego albo prze-
targu ograniczonego, nie zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty lub wszystkie oferty zo-
sta∏y odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta∏y w istotny sposób
zmienione;

5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy us∏ug lub robót budow-
lanych zamówieƒ dodatkowych, nieobj´tych zamówieniem podstawowym i nie-
przekraczajàcych ∏àcznie 20% wartoÊci realizowanego zamówienia, niezb´d-
nych do jego prawid∏owego wykonania, których wykonanie sta∏o si´ konieczne
na skutek sytuacji niemo˝liwej wczeÊniej do przewidzenia, je˝eli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodat-

kowego od zamówienia podstawowego wymaga∏oby poniesienia niewspó∏-
miernie wysokich kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzale˝nione od wykonania zamó-
wienia dodatkowego;

6) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowe-
go, dotychczasowemu wykonawcy us∏ug lub robót budowlanych zamówieƒ uzu-
pe∏niajàcych, stanowiàcych nie wi´cej ni˝ 20% wartoÊci zamówienia podstawo-
wego i polegajàcych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówieƒ, je˝eli za-
mówienie podstawowe zosta∏o udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
lub ograniczonego, a zamówienie uzupe∏niajàce by∏o przewidziane w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy
przedmiotu zamówienia w niej okreÊlonego;

7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowe-
go, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówieƒ uzupe∏niajàcych, stanowià-
cych nie wi´cej ni˝ 20% wartoÊci zamówienia podstawowego i polegajàcych na
rozszerzeniu dostawy, je˝eli zmiana wykonawcy powodowa∏aby koniecznoÊç na-
bywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowa∏oby niekompa-
tybilnoÊç technicznà lub nieproporcjonalnie du˝e trudnoÊci techniczne w u˝ytko-
waniu i dozorze, je˝eli zamówienie podstawowe zosta∏o udzielone w trybie prze-
targu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupe∏niajàce by∏o
przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia
podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej okreÊlonego.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, zastosowanie trybu z wolnej r´ki wymaga uzyskania uprzedniej
zgody Prezesa Urz´du, wyra˝onej w drodze decyzji administracyjnej.
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3. Przepisu ust. 2. nie stosuje si´ w przypadku zamówieƒ, których przedmiotem sà:

1) dostawy wody za pomocà sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie Êcie-
ków do takiej sieci;

2) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;

3) dostawy gazu z sieci gazowej;

4) dostawy ciep∏a z sieci ciep∏owniczej;

5) powszechne us∏ugi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188);

6) us∏ugi przewozu kolejowego.

4. W przypadku zamówieƒ, o których mowa w ust. 3, nie stosuje si´ przepisów
art. 19–21, 24, art. 26 ust. 1–3 i art. 68.

Art. 68. Najpóêniej z zawarciem umowy wykonawca sk∏ada oÊwiadczenie
o spe∏nieniu warunków udzia∏u w post´powaniu, a je˝eli wartoÊç zamówienia prze-
kracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, równie˝ dokumenty
potwierdzajàce spe∏nianie tych warunków. Przepis art. 25 stosuje si´ odpowiednio.

Oddzia∏ 6
Zapytanie o cen´

Art. 69. Zapytanie o cen´ to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawia-
jàcy kieruje pytanie o cen´ do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich
do sk∏adania ofert.

Art. 70. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie zapytania o cen´, je-
˝eli przedmiotem zamówienia sà dostawy lub us∏ugi powszechnie dost´pne o usta-
lonych standardach jakoÊciowych, a wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej
w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro.

Art. 71. 1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie w trybie zapytania o cen´,
zapraszajàc do sk∏adania ofert takà liczb´ wykonawców Êwiadczàcych w ramach
prowadzonej przez nich dzia∏alnoÊci dostawy lub us∏ugi b´dàce przedmiotem zamó-
wienia, która zapewnia konkurencj´ oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej
ni˝ 5.

2. Wraz z zaproszeniem do sk∏adania ofert zamawiajàcy przesy∏a specyfikacj´
istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 6, 12 i 20 nie sto-
suje si´.

Art. 72. 1. Ka˝dy z wykonawców mo˝e zaproponowaç tylko jednà cen´ i nie
mo˝e jej zmieniç. Nie prowadzi si´ negocjacji w sprawie ceny.

2. Zamawiajàcy udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferowa∏ najni˝szà
cen´.

Art. 73. Do zapytania o cen´ przepisy art. 44 i art. 64 ust. 1 stosuje si´ odpo-
wiednio.
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Oddzia∏ 7
Aukcja elektroniczna

Art. 74. 1. Aukcja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za
pomocà formularza umieszczonego na stronie internetowej, umo˝liwiajàcego wpro-
wadzenie niezb´dnych danych w trybie bezpoÊredniego po∏àczenia z tà stronà, wy-
konawcy sk∏adajà kolejne korzystniejsze oferty (postàpienia), podlegajàce automa-
tycznej klasyfikacji.

2. Zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie aukcji elektronicznej, je˝e-
li przedmiotem zamówienia sà dostawy powszechnie dost´pne o ustalonych stan-
dardach jakoÊciowych, a wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych
równowartoÊci kwoty 60 000 euro.

Art. 75. 1. Zamawiajàcy wszczyna post´powanie w trybie aukcji elektronicz-
nej, zamieszczajàc og∏oszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz
stronie, na której b´dzie prowadzona aukcja.

2. Og∏oszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;

2) okreÊlenie trybu zamówienia;

3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia;

4) wymagania dotyczàce rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymaga-
nia techniczne urzàdzeƒ informatycznych;

5) sposób post´powania w toku aukcji elektronicznej, w szczególnoÊci okreÊlenie
minimalnych wysokoÊci postàpieƒ;

6) informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania;

7) termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w aukcji elektronicznej;

8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamkni´cia aukcji elektronicznej;

9) opis warunków udzia∏u w post´powaniu oraz opis sposobu dokonywania oce-
ny spe∏niania tych warunków;

10) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç wykonaw-
cy w celu potwierdzenia spe∏nienia warunków udzia∏u w post´powaniu;

11) termin zwiàzania ofertà;

12) termin wykonania zamówienia;

13) wymagania dotyczàce zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy;

14) istotne dla stron postanowienia, które zostanà wprowadzone do treÊci zawiera-
nej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy,
albo wzór umowy, je˝eli zamawiajàcy wymaga od wykonawcy, aby zawar∏
z nim umow´ w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

15) adres strony internetowej, na której b´dzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Art. 76. 1. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania wniosków o dopuszcze-
nie do udzia∏u w aukcji elektronicznej nie krótszy ni˝ 15 dni od dnia og∏oszenia.
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2. Zamawiajàcy dopuszcza do udzia∏u w aukcji elektronicznej i zaprasza do
sk∏adania ofert wszystkich wykonawców spe∏niajàcych warunki udzia∏u w post´po-
waniu, okreÊlajàc w zaproszeniu termin zwiàzania ofertà wykonawcy, który zaofe-
ruje najni˝szà cen´.

3. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawców wniesienia wadium, w terminie
przez niego okreÊlonym, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem terminu otwarcia
aukcji elektronicznej. Przepisy art. 45 i 46 stosuje si´ odpowiednio.

4. Zamawiajàcy otwiera aukcj´ elektronicznà w terminie okreÊlonym w og∏o-
szeniu o zamówieniu, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 5 dni od dnia
przekazania wykonawcom zaproszenia do sk∏adania ofert.

Art. 77. Zamawiajàcy i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu za-
mkni´cia aukcji przekazujà wnioski, oÊwiadczenia i inne informacje drogà elektro-
nicznà.

Art. 78. 1. Ofert´ sk∏ada si´, pod rygorem niewa˝noÊci, w postaci elektronicz-
nej, opatrzonà bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomo-
cy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Oferty sk∏adane przez wykonawców podlegajà automatycznej klasyfikacji na
podstawie ceny.

3. Oferta z∏o˝ona w toku aukcji przestaje wiàzaç, gdy inny wykonawca z∏o˝y∏
ofert´ korzystniejszà.

Art. 79. 1. Aukcja elektroniczna mo˝e byç jednoetapowa albo wieloetapowa.

2. Zamawiajàcy mo˝e, je˝eli zastrzeg∏ to w og∏oszeniu, po zakoƒczeniu ka˝de-
go etapu aukcji elektronicznej nie zakwalifikowaç do nast´pnego etapu aukcji elek-
tronicznej tych wykonawców, którzy nie z∏o˝yli nowych postàpieƒ, informujàc ich
o tym niezw∏ocznie.

3. W toku ka˝dego etapu aukcji elektronicznej zamawiajàcy na bie˝àco przeka-
zuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji z∏o˝onych przez nich ofert, licz-
bie wykonawców bioràcych udzia∏ w ka˝dym z etapów aukcji elektronicznej, a tak-
˝e o cenach z∏o˝onych przez nich ofert, z tym ˝e do momentu zamkni´cia aukcji
elektronicznej nie ujawnia informacji umo˝liwiajàcych identyfikacj´ wykonawców.

Art. 80. 1. Zamawiajàcy zamyka aukcj´ elektronicznà:

1) w terminie okreÊlonym w og∏oszeniu;

2) je˝eli w ustalonym w og∏oszeniu okresie nie zostanà zg∏oszone nowe postàpie-
nia lub

3) po zakoƒczeniu ostatniego, ustalonego w og∏oszeniu etapu.

2. BezpoÊrednio po zamkni´ciu aukcji elektronicznej zamawiajàcy podaje, pod
ustalonym w og∏oszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazw´ (firm´) oraz
adres wykonawcy, którego ofert´ wybrano.

3. Zamawiajàcy udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferowa∏ najni˝szà
cen´.

Art. 81. Do aukcji elektronicznej przepisów art. 36–38 i 82–92 nie stosuje si´.
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Rozdzia∏ 4
Wybór najkorzystniejszej oferty

Art. 82. 1. Wykonawca mo˝e z∏o˝yç jednà ofert´.

2. Ofert´ sk∏ada si´, pod rygorem niewa˝noÊci, w formie pisemnej albo, za zgo-
dà zamawiajàcego, w postaci elektronicznej, opatrzonà bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.

3. TreÊç oferty musi odpowiadaç treÊci specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia.

Art. 83. 1. Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty warianto-
wej, je˝eli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.

2. Zamawiajàcy mo˝e dopuÊciç mo˝liwoÊç z∏o˝enia oferty cz´Êciowej, je˝eli
przedmiot zamówienia jest podzielny.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca mo˝e z∏o˝yç oferty cz´-
Êciowe na jednà lub wi´cej cz´Êci zamówienia, chyba ˝e zamawiajàcy okreÊli mak-
symalnà liczb´ cz´Êci zamówienia, na które oferty cz´Êciowe mo˝e z∏o˝yç jeden
wykonawca.

Art. 84. 1. Wykonawca mo˝e, przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert,
zmieniç lub wycofaç ofert´.

2. Ofert´ z∏o˝onà po terminie zwraca si´ bez otwierania po up∏ywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

Art. 85. 1. Wykonawca jest zwiàzany ofertà do up∏ywu terminu okreÊlonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie d∏u˝ej ni˝:

1) 30 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równo-
wartoÊci kwoty 60 000 euro;

2) 90 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝o-
nà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug –
5 000 000 euro;

3) 60 dni – je˝eli wartoÊç zamówienia jest inna ni˝ okreÊlona w pkt 1 i 2.

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed up∏ywem terminu
zwiàzania ofertà zamawiajàcy mo˝e tylko raz zwróciç si´ do wykonawców o wyra-
˝enie zgody na przed∏u˝enie tego terminu o oznaczony okres, nie d∏u˝szy jednak ni˝
30 dni.

3. Odmowa wyra˝enia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wa-
dium.

4. Zgoda wykonawcy na przed∏u˝enie okresu zwiàzania ofertà jest dopuszczal-
na tylko z jednoczesnym przed∏u˝eniem okresu wa˝noÊci wadium albo, je˝eli nie
jest to mo˝liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed∏u˝ony okres zwiàzania
ofertà.

5. Bieg terminu zwiàzania ofertà rozpoczyna si´ wraz z up∏ywem terminu sk∏a-
dania ofert.
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Art. 86. 1. Z zawartoÊcià ofert nie mo˝na zapoznaç si´ przed up∏ywem termi-
nu otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nast´puje bezpoÊrednio po up∏ywie terminu do ich
sk∏adania, z tym ˝e dzieƒ, w którym up∏ywa termin sk∏adania ofert, jest dniem ich
otwarcia.

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy podaje kwot´, jakà zamie-
rza przeznaczyç na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert podaje si´ nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a tak˝e informacje dotyczàce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwaran-
cji i warunków p∏atnoÊci zawartych w ofertach.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje si´ niezw∏ocznie wyko-
nawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wy-
konawców wyjaÊnieƒ dotyczàcych treÊci z∏o˝onych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà negocjacji dotyczàcych z∏o-
˝onej oferty oraz, z zastrze˝eniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treÊci.

2. Zamawiajàcy poprawia w tekÊcie oferty oczywiste omy∏ki pisarskie oraz
omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezw∏ocznie zawiadamiajàc o tym wszyst-
kich wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty.

Art. 88. Zamawiajàcy poprawia omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny w na-
st´pujàcy sposób:

1) w przypadku mno˝enia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) je˝eli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz licz-

by jednostek miar, przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo podano liczb´ jednostek
miar oraz cen´ jednostkowà,

b) je˝eli cen´ jednostkowà podano rozbie˝nie s∏ownie i liczbà, przyjmuje si´, ˝e
prawid∏owo podano liczb´ jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, któ-
ry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne cz´Êci zamówienia:
a) je˝eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za cz´Êci zamówienia, przyj-

muje si´, ˝e prawid∏owo podano ceny za cz´Êci zamówienia,
b) je˝eli cen´ za cz´Êç zamówienia podano rozbie˝nie s∏ownie i liczbà, przyjmu-

je si´, ˝e prawid∏owo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obli-
czeniu ceny,

c) je˝eli ani cena za cz´Êç zamówienia podana liczbà, ani podana s∏ownie nie od-
powiadajà obliczonej cenie, przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo podano ceny za
cz´Êç zamówienia wyra˝one s∏ownie;

3) w przypadku oferty z cenà okreÊlonà za ca∏y przedmiot zamówienia albo jego
cz´Êç (cena rycza∏towa):
a) przyjmuje si´, ˝e prawid∏owo podano cen´ rycza∏towà bez wzgl´du na spo-

sób jej obliczenia,
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b) je˝eli cena rycza∏towa podana liczbà nie odpowiada cenie rycza∏towej poda-
nej s∏ownie, przyjmuje si´ za prawid∏owà cen´ rycza∏towà podanà s∏ownie,

c) je˝eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen rycza∏towych, przyjmuje si´,
˝e prawid∏owo podano poszczególne ceny rycza∏towe.

Art. 89. 1. Zamawiajàcy odrzuca ofert´, je˝eli:

1) jest niezgodna z ustawà;

2) jej treÊç nie odpowiada treÊci specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) jej z∏o˝enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera ra˝àco niskà cen´ w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) zosta∏a z∏o˝ona przez wykonawc´ wykluczonego z udzia∏u w post´powaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do sk∏adania ofert;

6) zawiera omy∏ki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo˝na poprawiç na
podstawie art. 88, lub b∏´dy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi∏ si´
na poprawienie omy∏ki rachunkowej w obliczeniu ceny;

8) jest niewa˝na na podstawie odr´bnych przepisów.

2. Zamawiajàcy zawiadamia równoczeÊnie wszystkich wykonawców o odrzu-
ceniu ofert, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Art. 90. 1. Zamawiajàcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra˝àco niskà ce-
n´ w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca si´ do wykonawcy o udzielenie
w okreÊlonym terminie wyjaÊnieƒ dotyczàcych elementów oferty majàcych wp∏yw
na wysokoÊç ceny.

2. Zamawiajàcy, oceniajàc wyjaÊnienia, bierze pod uwag´ obiektywne czynni-
ki, w szczególnoÊci oszcz´dnoÊç metody wykonania zamówienia, wybrane rozwià-
zania techniczne, wyjàtkowo sprzyjajàce warunki wykonywania zamówienia do-
st´pne dla wykonawcy, oryginalnoÊç projektu wykonawcy oraz wp∏yw pomocy pu-
blicznej udzielonej na podstawie odr´bnych przepisów.

3. Zamawiajàcy odrzuca ofert´ wykonawcy, który nie z∏o˝y∏ wyjaÊnieƒ lub je-
˝eli dokonana ocena wyjaÊnieƒ potwierdza, ˝e oferta zawiera ra˝àco niskà cen´
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Je˝eli jedynym kryterium wyboru oferty jest cena, a wartoÊç zamówienia dla
robót budowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000
euro, a dla dostaw lub us∏ug – 130 000 euro, zamawiajàcy zawiadamia Prezesa
Urz´du oraz Komisj´ Europejskà o odrzuceniu ofert, które wed∏ug zamawiajàcego
zawiera∏y ra˝àco niskà cen´.

Art. 91. 1. Zamawiajàcy wybiera ofert´ najkorzystniejszà na podstawie kryte-
riów oceny ofert okreÊlonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Kryteriami oceny ofert sà cena albo cena i inne kryteria odnoszàce si´ do przed-
miotu zamówienia, w szczególnoÊci jakoÊç, funkcjonalnoÊç, parametry techniczne,
zastosowanie najlepszych dost´pnych technologii w zakresie oddzia∏ywania na Êro-
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dowisko, koszty eksploatacji, serwis, wp∏yw sposobu wykonania zamówienia na ry-
nek pracy w miejscu wykonywania zamówienia oraz termin wykonania zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert nie mogà dotyczyç w∏aÊciwoÊci wykonawcy, a w szcze-
gólnoÊci jego wiarygodnoÊci ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

4. Je˝eli nie mo˝na wybraç oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ˝e dwie lub
wi´cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zama-
wiajàcy spoÊród tych ofert wybiera ofert´ z ni˝szà cenà.

5. Je˝eli w post´powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryte-
rium oceny ofert jest cena, nie mo˝na dokonaç wyboru oferty najkorzystniejszej ze
wzgl´du na to, ˝e zosta∏y z∏o˝one oferty o takiej samej cenie, zamawiajàcy wzywa
wykonawców, którzy z∏o˝yli te oferty, do z∏o˝enia w terminie okreÊlonym przez
zamawiajàcego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, sk∏adajàc oferty dodatkowe, nie mogà zaoferowaç cen wy˝-
szych ni˝ zaoferowane w z∏o˝onych ofertach.

Art. 92. O wyborze oferty zamawiajàcy zawiadamia niezw∏ocznie wykonaw-
ców, którzy ubiegali si´ o udzielenie zamówienia, a je˝eli wartoÊç zamówienia prze-
kracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro – równie˝ Prezesa
Urz´du, za pomocà formularza umieszczonego na stronie internetowej Urz´du, po-
dajàc nazw´ (firm´) i adres wykonawcy, którego ofert´ wybrano, oraz jej cen´.

Art. 93. 1. Zamawiajàcy uniewa˝nia post´powanie o udzielenie zamówienia,
je˝eli:

1) nie z∏o˝ono ˝adnej oferty niepodlegajàcej odrzuceniu albo nie wp∏ynà∏ ˝aden
wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu od wykonawcy niepodlega-
jàcego wykluczeniu, z zastrze˝eniem pkt 2 i 3;

2) w post´powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen´ nie z∏o˝ono co naj-
mniej dwóch ofert niepodlegajàcych odrzuceniu;

3) w post´powaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wp∏yn´∏y mniej
ni˝ dwa wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w aukcji elektronicznej albo nie zo-
sta∏y z∏o˝one oferty przez co najmniej dwóch wykonawców;

4) cena najkorzystniejszej oferty przewy˝sza kwot´, którà zamawiajàcy mo˝e prze-
znaczyç na sfinansowanie zamówienia;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zosta∏y z∏o˝one oferty dodatko-
we o takiej samej cenie;

6) wystàpi∏a istotna zmiana okolicznoÊci powodujàca, ˝e prowadzenie post´powa-
nia lub wykonanie zamówienia nie le˝y w interesie publicznym, czego nie mo˝-
na by∏o wczeÊniej przewidzieç;

7) post´powanie obarczone jest wadà uniemo˝liwiajàcà zawarcie wa˝nej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

2. Je˝eli zamawiajàcy dopuÊci∏ mo˝liwoÊç sk∏adania ofert cz´Êciowych, do
uniewa˝nienia w cz´Êci post´powania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosu-
je si´ odpowiednio.

475



3. O uniewa˝nieniu post´powania o udzielenie zamówienia zamawiajàcy zawia-
damia równoczeÊnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali si´ o udzielenie za-
mówienia, podajàc uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. W przypadku uniewa˝nienia post´powania o udzielenie zamówienia z przy-
czyn le˝àcych po stronie zamawiajàcego, wykonawcom, którzy z∏o˝yli oferty nie-
podlegajàce odrzuceniu, przys∏uguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w post´powaniu, w szczególnoÊci kosztów przygotowania oferty.

Art. 94. 1. Zamawiajàcy zawiera umow´ w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym ni˝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem terminu zwiàzania ofertà.

2. Je˝eli wykonawca, którego oferta zosta∏a wybrana, uchyla si´ od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpie-
czenia nale˝ytego wykonania umowy, zamawiajàcy wybiera ofert´ najkorzystniej-
szà spoÊród pozosta∏ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ˝e
zachodzà przes∏anki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

Art. 95. 1. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych rów-
nowartoÊç kwoty 60 000 euro, niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o udzieleniu zamówienia
Prezesowi Urz´du.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏o-
tych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub us∏ugi – 130 000 euro,
niezw∏ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiajà-
cy przekazuje og∏oszenie o udzieleniu zamówienia Urz´dowi Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich. Niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´dowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o udzieleniu
zamówienia równie˝ Prezesowi Urz´du.

Rozdzia∏ 5
Dokumentowanie post´powaƒ

Art. 96. 1. W trakcie prowadzenia post´powania o udzielenie zamówienia za-
mawiajàcy sporzàdza pisemny protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia,
zwany dalej „protoko∏em”, zawierajàcy co najmniej:

1) opis przedmiotu zamówienia;

2) informacj´ o trybie udzielenia zamówienia;

3) informacje o wykonawcach;

4) cen´ i inne istotne elementy ofert;

5) wskazanie wybranej oferty.

2. Oferty, opinie bieg∏ych, oÊwiadczenia, informacja z zebrania, o którym mo-
wa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje sk∏adane
przez zamawiajàcego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicz-
nego stanowià za∏àczniki do protoko∏u.
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3. Protokó∏ wraz z za∏àcznikami jest jawny. Za∏àczniki do protoko∏u udost´pnia
si´ po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa˝nieniu post´powa-
nia, z tym ˝e oferty sà jawne od chwili ich otwarcia.

4. Nie ujawnia si´ informacji stanowiàcych tajemnic´ przedsi´biorstwa w rozu-
mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je˝eli wykonawca, nie
póêniej ni˝ w terminie sk∏adania ofert, zastrzeg∏, ˝e nie mogà one byç udost´pnia-
ne. Wykonawca nie mo˝e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór protoko∏u oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, ma-
jàc na wzgl´dzie wartoÊç zamówienia, tryb post´powania o udzielenie zamówie-
nia, a tak˝e majàc na celu zapewnienie mo˝liwoÊci zg∏aszania uwag do treÊci
protoko∏u przez osoby wykonujàce czynnoÊci zwiàzane z przeprowadzeniem po-
st´powania o udzielenie zamówienia;

2) sposób oraz form´ udost´pniania zainteresowanym protoko∏u wraz z za∏àcznikami,
majàc na wzgl´dzie zapewnienie jawnoÊci post´powania o udzielenie zamówienia.

Art. 97. 1. Zamawiajàcy przechowuje protokó∏ wraz z za∏àcznikami przez
okres 4 lat od dnia zakoƒczenia post´powania o udzielenie zamówienia, w sposób
gwarantujàcy jego nienaruszalnoÊç.

2. Zamawiajàcy zwraca wykonawcom, których oferty nie zosta∏y wybrane, na
ich wniosek, z∏o˝one przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory,
programy komputerowe oraz inne podobne materia∏y.

Art. 98. 1. Zamawiajàcy sporzàdza roczne sprawozdanie o udzielonych zamó-
wieniach, zwane dalej „sprawozdaniem”.

2. Sprawozdanie zamawiajàcy przekazuje Prezesowi Urz´du w terminie do dnia
1 marca ka˝dego roku nast´pujàcego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

3. Sprawozdanie dotyczàce zamówieƒ udzielonych na podstawie art. 136 ust. 1
zamawiajàcy przekazuje za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw zagra-
nicznych.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres informacji
zawartych w sprawozdaniu oraz jego wzór, majàc na wzgl´dzie wartoÊç udzielo-
nych zamówieƒ, tryb ich udzielania oraz sposób wykonania zamówieƒ, których
wartoÊç przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro dla
robót budowlanych albo 5 000 000 euro dla dostaw lub us∏ug.

DZIA¸ III
PRZEPISY SZCZEGÓLNE

Rozdzia∏ 1
Konkurs

Art. 99. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne
og∏oszenie zamawiajàcy przyrzeka nagrod´ za wykonanie i przeniesienie prawa do
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wybranej przez sàd konkursowy pracy konkursowej, w szczególnoÊci z zakresu pla-
nowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budow-
lanego oraz przetwarzania danych.

Art. 100. 1. Nagrodami w konkursie mogà byç:

1) nagroda pieni´˝na lub rzeczowa;

2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez og∏oszenia co najmniej dwóch
autorów wybranych prac konkursowych lub

3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r´ki autora wybranej
pracy konkursowej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówienia
jest szczegó∏owe opracowanie pracy konkursowej.

3. WartoÊcià konkursu jest wartoÊç nagród.

4. WartoÊcià konkursu, w którym nagrodà jest zaproszenie do udzia∏u w post´-
powaniu o udzielenie zamówienia, jest wartoÊç tego zamówienia oraz wartoÊç na-
gród dodatkowych, je˝eli zamawiajàcy przewidzia∏ takie nagrody.

5. Do ustalenia wartoÊci konkursu przepisy art. 35 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 101. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiajàcy. Przepis art. 18 ust. 1
stosuje si´ odpowiednio.

2. Kierownik zamawiajàcego powo∏uje sàd konkursowy oraz okreÊla organiza-
cj´, sk∏ad i tryb pracy sàdu konkursowego.

3. Sàd konkursowy sk∏ada si´ z co najmniej 3 osób powo∏ywanych i odwo∏ywa-
nych przez kierownika zamawiajàcego.

4. Do cz∏onków sàdu konkursowego art. 17 stosuje si´ odpowiednio.

5. Cz∏onkami sàdu konkursowego sà wy∏àcznie osoby posiadajàce kwalifikacje
umo˝liwiajàce ocen´ zg∏oszonych prac konkursowych, z tym ˝e, je˝eli przepisy
szczególne wymagajà posiadania uprawnieƒ do opracowania pracy konkursowej, co
najmniej 1/3 cz∏onków sàdu konkursowego, w tym jego przewodniczàcy, posiada
wymagane uprawnienia.

Art. 102. 1. Sàd konkursowy jest zespo∏em pomocniczym kierownika zama-
wiajàcego powo∏anym do oceny spe∏niania przez uczestników konkursu wymagaƒ
okreÊlonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru naj-
lepszych prac konkursowych.

2. Sàd konkursowy w szczególnoÊci sporzàdza informacje o pracach konkurso-
wych, przygotowuje uzasadnienie rozstrzygni´cia konkursu, a tak˝e, w zakresie,
o którym mowa w ust. 1, wyst´puje z wnioskiem o uniewa˝nienie konkursu.

3. Sàd konkursowy w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, jest nie-
zale˝ny.

4. Kierownik zamawiajàcego mo˝e powierzyç sàdowi konkursowemu inne ni˝
okreÊlone w ust. 1 czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem
konkursu.
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Art. 103. Kierownik zamawiajàcego albo osoba przez niego upowa˝niona
sprawuje nadzór nad sàdem konkursowym w zakresie zgodnoÊci konkursu z przepi-
sami ustawy i regulaminem konkursu, w szczególnoÊci:

1) uniewa˝nia konkurs;

2) zatwierdza wynik konkursu.

Art. 104. 1. Zamawiajàcy zamieszcza og∏oszenie o konkursie w miejscu pu-
blicznie dost´pnym w swojej siedzibie oraz na w∏asnej stronie internetowej, je˝eli
posiada takà stron´.

2. Je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwo-
ty 60 000 euro, zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o konkursie Prezesowi Urz´du.

3. Je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwo-
ty 130 000 euro, zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o konkursie Urz´dowi Oficjal-
nych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie
o konkursie równie˝ Prezesowi Urz´du.

4. Do przekazywania og∏oszeƒ o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 oraz art. 48
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 105. 1. Zamawiajàcy przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego
przez siebie regulaminu konkursu.

2. Regulamin konkursu okreÊla w szczególnoÊci:

1) imi´ i nazwisko albo nazw´ (firm´) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzi-
b´) zamawiajàcego;

2) form´ konkursu;

3) szczegó∏owy opis przedmiotu konkursu;

4) maksymalny planowany ∏àczny koszt wykonania prac realizowanych na pod-
stawie pracy konkursowej;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szczegó∏owego
opracowania pracy konkursowej stanowiàcego przedmiot zamówienia udziela-
nego w trybie negocjacji bez og∏oszenia lub w trybie zamówienia z wolnej r´ki;

6) wymagania, jakie muszà spe∏niaç uczestnicy konkursu, z tym ˝e je˝eli nagrodà
w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez og∏oszenia
co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r´ki autora wybranej pracy konkurso-
wej, przepis art. 22 stosuje si´ odpowiednio;

7) informacj´ o oÊwiadczeniach i dokumentach, jakie majà dostarczyç uczestnicy
konkursu w celu potwierdzenia spe∏nienia stawianych im wymagaƒ;

8) sposób porozumiewania si´ zamawiajàcego z uczestnikami konkursu oraz prze-
kazywania oÊwiadczeƒ i dokumentów;

9) miejsce i termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie;

10) zakres rzeczowy i form´ opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej;
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11) miejsce i termin sk∏adania prac konkursowych przez uczestników dopuszczo-
nych do udzia∏u w konkursie;

12) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;

13) sk∏ad sàdu konkursowego;

14) rodzaj i wysokoÊç nagród;

15) termin wydania (wyp∏acenia) nagrody, a w przypadkach, o których mowa w art.
100 ust. 1 pkt 2 i 3, zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez og∏osze-
nia lub w trybie zamówienia z wolnej r´ki;

16) postanowienia dotyczàce przejÊcia autorskich praw majàtkowych do wybranej
pracy wraz ze szczegó∏owym okreÊleniem pól eksploatacji prac konkursowych,
a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3, równie˝ istotne po-
stanowienia, które zostanà wprowadzone do umowy;

17) sposób podania do publicznej wiadomoÊci rozstrzygni´cia konkursu;

18) sposób udzielania wyjaÊnieƒ dotyczàcych regulaminu konkursu;

19) pouczenie o Êrodkach ochrony prawnej przys∏ugujàcych uczestnikom kon-
kursu.

3. Zamawiajàcy przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w ter-
minie 5 dni od dnia zg∏oszenia wniosku o jego przekazanie.

4. Do porozumiewania si´ zamawiajàcego z uczestnikami konkursu przepisy
art. 27 i 28 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 106. 1. Konkurs mo˝e byç zorganizowany jako jednoetapowy lub dwu-
etapowy.

2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostajà wy∏onione opraco-
wania studialne, odpowiadajàce wymaganiom okreÊlonym w regulaminie konkursu.
W drugim etapie sàd konkursowy, na podstawie kryteriów okreÊlonych w regulami-
nie konkursu, ocenia prace konkursowe wykonane na podstawie opracowaƒ studial-
nych wy∏onionych w pierwszym etapie.

Art. 107. 1. Uczestnikami konkursu mogà byç osoby fizyczne, osoby prawne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej.

2. Je˝eli przepisy szczególne wymagajà posiadania uprawnieƒ do opracowania
pracy konkursowej, uczestnikami konkursu mogà byç wy∏àcznie osoby fizyczne po-
siadajàce wymagane uprawnienia lub podmioty pos∏ugujàce si´ osobami fizyczny-
mi posiadajàcymi wymagane uprawnienia.

3. Uczestnicy konkursu mogà wspólnie braç udzia∏ w konkursie. Przepisy doty-
czàce uczestnika konkursu stosuje si´ odpowiednio do uczestników konkursu biorà-
cych wspólnie udzia∏ w konkursie.

Art. 108. Zamawiajàcy wyznacza termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie
do udzia∏u w konkursie z uwzgl´dnieniem czasu na z∏o˝enie wymaganych doku-
mentów, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 21 dni od dnia przekazania
og∏oszenia o konkursie:
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1) Prezesowi Urz´du;

2) Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – je˝eli wartoÊç kon-
kursu przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 130 000 euro.

Art. 109. 1. Zamawiajàcy dopuszcza do udzia∏u w konkursie i zaprasza do
sk∏adania prac konkursowych uczestników konkursu spe∏niajàcych wymagania
okreÊlone w regulaminie konkursu.

2. Uczestnicy konkursu niespe∏niajàcy wymagaƒ okreÊlonych w regulaminie
konkursu podlegajà wykluczeniu.

Art. 110. 1. Uczestnicy konkursu sk∏adajà prace konkursowe wraz z informa-
cjami o planowanych ∏àcznych kosztach wykonania prac realizowanych na podsta-
wie pracy konkursowej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Uczestnicy konkursu sk∏adajà prace konkursowe bez informacji, o których
mowa w ust. 1, je˝eli ze wzgl´du na specyfik´ przedmiotu pracy konkursowej nie
jest mo˝liwe okreÊlenie kosztów.

Art. 111. Zamawiajàcy zapewnia, ˝e do rozstrzygni´cia konkursu przez sàd
konkursowy niemo˝liwe b´dzie zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.

Art. 112. 1. Sàd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami
okreÊlonymi w regulaminie konkursu.

2. Sàd konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierajàc najlepszà prac´ konkursowà
lub najlepsze prace konkursowe.

3. Sàd konkursowy po wyborze najlepszej pracy konkursowej lub najlepszych
prac konkursowych dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych.

Art. 113. Zamawiajàcy niezw∏ocznie po rozstrzygni´ciu konkursu zawiadamia
o jego wyniku uczestników konkursu, podajàc imi´ i nazwisko albo nazw´ (firm´)
oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzib´) autora wybranej pracy konkursowej
albo autorów wybranych prac konkursowych.

Art. 114. Zamawiajàcy uniewa˝nia konkurs, je˝eli nie zosta∏ z∏o˝ony ˝aden
wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w konkursie lub ˝adna praca konkursowa,
a w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace kon-
kursowe.

Art. 115. W terminie okreÊlonym w regulaminie konkursu, nie krótszym ni˝ 15
dni od dnia rozstrzygni´cia konkursu, zamawiajàcy wydaje (wyp∏aca) nagrod´,
a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 – odpowiednio zapra-
sza do negocjacji w trybie negocjacji bez og∏oszenia lub w trybie zamówienia z wol-
nej r´ki.

Art. 116. 1. Je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà w z∏otych równo-
wartoÊç kwoty 60 000 euro, zamawiajàcy przekazuje, niezw∏ocznie po rozstrzygni´-
ciu konkursu, og∏oszenie o jego wynikach Prezesowi Urz´du.

2. Je˝eli wartoÊç konkursu przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwo-
ty 130 000 euro, zamawiajàcy przekazuje, niezw∏ocznie po rozstrzygni´ciu kon-
kursu, og∏oszenie o jego wynikach Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
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Europejskich. Niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich zamawiajàcy przekazuje og∏oszenie o wynikach konkursu
równie˝ Prezesowi Urz´du.

Art. 117. 1. Zamawiajàcy przechowuje dokumentacj´ konkursu przez okres 
4 lat od dnia rozstrzygni´cia konkursu w sposób gwarantujàcy jej nienaruszalnoÊç.

2. Zamawiajàcy na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe
nie zosta∏y wybrane, zwraca z∏o˝one przez nich prace konkursowe.

Rozdzia∏ 2
Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane

Art. 118. 1. W post´powaniu majàcym na celu udzielenie koncesji na roboty
budowlane, zwanej dalej „koncesjà”, mogà uczestniczyç wykonawcy spe∏niajàcy
warunki udzia∏u w post´powaniu okreÊlone przez zamawiajàcego.

2. Koncesji udziela si´ stosujàc odpowiednio przepisy o przetargu nieograniczo-
nym, przetargu ograniczonym albo negocjacjach z og∏oszeniem. Przepisu art. 55 nie
stosuje si´.

3. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 60 000 euro, termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´-
powaniu nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni od dnia przekazania og∏oszenia Prezeso-
wi Urz´du.

4. Je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 5 000 000 euro, termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu nie mo˝e byç krótszy ni˝ 52 dni od dnia przekazania og∏oszenia Urz´-
dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Art. 119. W post´powaniu majàcym na celu udzielenie koncesji do oceny ofert
nie stosuje si´ przepisu art. 91 ust. 3.

Art. 120. 1. Zamawiajàcy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
mo˝e ˝àdaç, aby wykonawca, któremu udzielono koncesji (koncesjonariusz), za-
war∏ z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo o wartoÊci stanowiàcej co
najmniej 30% ca∏kowitej wartoÊci koncesji.

2. Umowy zawarte mi´dzy wykonawcami w celu wspólnego ubiegania si´
o udzielenie zamówienia oraz umowy z przedsi´biorstwami pozostajàcymi z wyko-
nawcà w stosunku zale˝noÊci lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 49, poz. 447, z póên. zm.1)) nie sà uwa˝ane za umowy o podwykonawstwo w ro-
zumieniu ust. 1.
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3. Wykonawca sk∏ada wraz z ofertà list´ przedsi´biorstw, o których mowa w ust. 2.

Art. 121. 1. Koncesjonariusz, który jest zamawiajàcym w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 1–3 i 5, jest obowiàzany stosowaç przepisy ustawy do udzielania zamó-
wieƒ wynikajàcych z wykonywania koncesji.

2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiajàcym w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1–3 i 5, przy udzielaniu zamówieƒ wynikajàcych z wykonywania koncesji jest
obowiàzany do:

1) stosowania przepisów ustawy dotyczàcych og∏oszeƒ, z wy∏àczeniem wst´pnego
og∏oszenia informacyjnego;

2) okreÊlania terminów sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´po-
waniu zgodnie z art. 49 ust. 1–3 oraz terminów sk∏adania ofert, o których mowa
w art. 52 ust. 1 i 2;

3) prowadzenia post´powaƒ z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 7 ust. 1.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do udzielania zamówieƒ przedsi´biorstwom po-
zostajàcym z wykonawcà w stosunku zale˝noÊci lub dominacji w rozumieniu usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊcio-
wymi oraz podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawar∏ umow´ w celu wspólne-
go ubiegania si´ o udzielenie koncesji.

Rozdzia∏ 3
Zamówienia sektorowe

Art. 122. 1. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ do zamówieƒ udziela-
nych przez zamawiajàcych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4, zwanych dalej
„zamówieniami sektorowymi”, z zastrze˝eniem art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, je˝eli zamó-
wienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z nast´pujàcych rodzajów dzia-
∏alnoÊci:

1) poszukiwania, rozpoznawania miejsc wyst´powania lub wydobywania gazu
ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, w´gla brunatnego,
w´gla kamiennego i innych paliw sta∏ych;

2) zarzàdzania lotniskami, portami morskimi lub Êródlàdowymi oraz udost´pniania
ich przewoênikom powietrznym, morskim i Êródlàdowym;

3) tworzenia sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug zwià-
zanych z produkcjà, transportem lub dystrybucjà energii elektrycznej, gazu lub
energii cieplnej lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej
do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;

4) tworzenia sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia publicznych us∏ug zwià-
zanych z produkcjà lub dystrybucjà wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do
takich sieci lub kierowania takimi sieciami;

5) obs∏ugi sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu kolejowego,
tramwajowego, trolejbusowego, kolei linowej lub systemów automatycznych;
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6) obs∏ugi sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie transportu autobuso-
wego;

7) udost´pniania lub obs∏ugi publicznej sieci telekomunikacyjnej albo Êwiadczenia
jednej lub wi´kszej liczby us∏ug telekomunikacyjnych za pomocà takiej sieci.

2. Zamawiajàcy, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosujà przepisy niniejszego
rozdzia∏u do zamówieƒ zwiàzanych z kanalizacjà i oczyszczaniem Êcieków oraz
dzia∏alnoÊcià zwiàzanà z pozyskiwaniem wody pitnej.

Art. 123. 1. Do udzielania zamówieƒ sektorowych ustaw´ stosuje si´, je˝eli
wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 400 000
euro dla dostaw lub us∏ug oraz kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Do udzielania zamówieƒ sektorowych, o których mowa w art. 122 ust. 1 
pkt 7, ustaw´ stosuje si´, je˝eli wartoÊç zamówienia przekracza wyra˝onà w z∏otych
równowartoÊç kwoty 600 000 euro dla dostaw lub us∏ug oraz kwoty 5 000 000 euro
dla robót budowlanych.

Art. 124. 1. Zamawiajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ramowà po przeprowadzeniu
post´powania, stosujàc odpowiednio przepisy o przetargu ograniczonym lub nego-
cjacjach z og∏oszeniem.

2. Umowà ramowà jest umowa zawarta mi´dzy zamawiajàcym a jednym lub
wi´kszà liczbà wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczàcych za-
mówieƒ, jakie mogà zostaç udzielone w danym okresie, w szczególnoÊci cen oraz
przewidywanych iloÊci.

3. Je˝eli zamawiajàcy dopuszcza zawarcie umowy ramowej z wi´cej ni˝ jednym
wykonawcà, okreÊla w og∏oszeniu maksymalnà liczb´ wykonawców, z którymi
zawrze umow´ ramowà.

Art. 125. 1. Je˝eli zamawiajàcy zawar∏ umow´ ramowà tylko z jednym wyko-
nawcà, mo˝e udzieliç zamówienia, którego przedmiot jest obj´ty umowà ramowà,
w trybie zamówienia z wolnej r´ki. Przepisu art. 67 ust. 2 nie stosuje si´.

2. Je˝eli zamawiajàcy zawar∏ umow´ ramowà z wi´cej ni˝ jednym wykonawcà,
zamówienia udziela si´ w trybie negocjacji bez og∏oszenia. Zamawiajàcy zaprasza
do negocjacji wszystkich wykonawców, z którymi zawar∏ umow´ ramowà. Przepi-
su art. 62 ust. 2 nie stosuje si´.

Art. 126. 1. Umow´ ramowà zawiera si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, z tym
˝e ze wzgl´du na przedmiot zamówienia lub szczególny interes zamawiajàcego
umowa taka mo˝e byç zawarta na okres do 5 lat.

2. Zamawiajàcy nie mo˝e wykorzystywaç umowy ramowej do ograniczania
konkurencji.

Art. 127. 1. Zamówienia sektorowe mogà byç udzielane w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz w trybie negocjacji z og∏oszeniem.
Przepisu art. 55 nie stosuje si´.

2. Zamówienia sektorowego mo˝na udzieliç w trybie negocjacji bez og∏oszenia,
je˝eli:
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1) zachodzi jedna z okolicznoÊci, o których mowa w art. 62 ust. 1;

2) w post´powaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z og∏oszeniem nie
zosta∏y z∏o˝one ˝adne oferty lub wszystkie oferty zosta∏y odrzucone, a pierwot-
ne warunki zamówienia nie zosta∏y w istotny sposób zmienione.

3. Zamówienia sektorowego mo˝na udzieliç w trybie zamówienia z wolnej r´ki,
je˝eli:

1) zachodzi jedna z okolicznoÊci, o których mowa w art. 67 ust. 1;

2) w zwiàzku z likwidacjà dzia∏alnoÊci innego podmiotu, post´powaniem egzeku-
cyjnym albo upad∏oÊciowym mo˝liwe jest udzielenie zamówienia na szczegól-
nie korzystnych warunkach;

3) w zwiàzku z trwajàcymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi oko-
licznoÊciami mo˝liwe jest udzielenie zamówienia po cenie znaczàco ni˝szej od
zwyk∏ych cen rynkowych;

4) zamówienie jest dokonywane na gie∏dzie towarowej, w rozumieniu przepisów
o gie∏dach towarowych.

4. Do zamówieƒ sektorowych udzielanych na podstawie ust. 3 pkt 2–4 oraz 
art. 67 ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´ przepisu art. 67 ust. 2.

Art. 128. 1. Zamawiajàcy, przynajmniej raz w roku, przekazuje Urz´dowi Ofi-
cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich okresowe og∏oszenie informacyjne
o planowanych w terminie najbli˝szych 12 miesi´cy zamówieniach sektorowych,
których wartoÊç:

1) dla robót budowlanych – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
5 000 000 euro;

2) dla dostaw – zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego S∏ownika Zamó-
wieƒ, z uwzgl´dnieniem art. 123, przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç
kwoty 750 000 euro;

3) dla us∏ug – zsumowana w ramach danej kategorii CPC okreÊlonej w za∏àczniku
nr 3 do Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ, z uwzgl´dnieniem art. 123, przekracza
wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 750 000 euro.

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie po przekazaniu Urz´dowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich przekazuje si´ Prezesowi Urz´du.

3. Do og∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 3 i art. 43 ust. 4
stosuje si´ odpowiednio.

4. Okresowe og∏oszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektoro-
wych mo˝e zawieraç zaproszenie do ubiegania si´ o zamówienie sektorowe. W ta-
kim przypadku zamawiajàcy, udzielajàc zamówienia w trybie przetargu ograniczo-
nego oraz negocjacji z og∏oszeniem, mo˝e:

1) odstàpiç od publikacji og∏oszenia o zamówieniu;

2) skróciç termin sk∏adania ofert do 37 dni.

5. W post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub ne-
gocjacji z og∏oszeniem zamawiajàcy mo˝e wyznaczyç termin sk∏adania ofert nie
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krótszy ni˝ 10 dni, z uwzgl´dnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie i z∏o˝e-
nie oferty.

6. W post´powaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub ne-
gocjacji z og∏oszeniem zamawiajàcy, za zgodà wszystkich wykonawców, którzy
z∏o˝yli wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu, mo˝e ustaliç dowolny
termin sk∏adania ofert.

Art. 129. 1. Ustawy nie stosuje si´ do zamówieƒ sektorowych na us∏ugi udzie-
lanych podmiotom:
1) z którymi zamawiajàcy sporzàdzajà roczne skonsolidowane sprawozdania finan-

sowe w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci,
2) w których zamawiajàcy posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji, sprawujà

nadzór nad organem zarzàdzajàcym lub posiadajà prawo mianowania ponad
po∏owy sk∏adu organu nadzorczego lub zarzàdzajàcego,

3) które posiadajà ponad po∏ow´ udzia∏ów albo akcji zamawiajàcego, sprawujà
nadzór nad jego organem zarzàdzajàcym lub posiadajà prawo mianowania ponad
po∏owy sk∏adu jego organu nadzorczego lub zarzàdzajàcego,

4) które wspólnie z zamawiajàcym podlegajà okreÊlonemu w pkt 3 wp∏ywowi inne-
go podmiotu

– je˝eli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeci´tnych przychodów tych
podmiotów osiàganych ze Êwiadczenia us∏ug w paƒstwach Unii Europejskiej pocho-
dzi∏o ze Êwiadczenia us∏ug na rzecz zamawiajàcego lub podmiotów, o których mo-
wa w pkt 1–4.

2. Ustawy nie stosuje si´ do zamówieƒ sektorowych na us∏ugi udzielanych przez
podmiot utworzony przez zamawiajàcych w celu wspólnego wykonywania dzia∏al-
noÊci, o której mowa w art. 122 ust. 1, jednemu z tych zamawiajàcych lub podmio-
tom, o których mowa w ust. 1, je˝eli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80%
przeci´tnych przychodów tego podmiotu osiàganych ze Êwiadczenia us∏ug w paƒ-
stwach Unii Europejskiej pochodzi∏o ze Êwiadczenia us∏ug na rzecz zamawiajàcego
lub podmiotów, o których mowa w ust. 1.

3. Je˝eli spoÊród podmiotów, o których mowa w ust. 1, wi´cej ni˝ jeden podmiot
Êwiadczy takie same lub podobne us∏ugi na rzecz zamawiajàcego, uwzgl´dnia si´
ca∏kowity przychód wszystkich tych podmiotów.

Art. 130. 1. Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 122
ust. 1 pkt 3, nie stosujà ustawy równie˝ do udzielania zamówieƒ na:
1) us∏ugi przesy∏owe energii elektrycznej, ciep∏a i paliw gazowych;
2) dostawy energii elektrycznej, cieplnej i paliw gazowych;
3) dostawy paliw do wytwarzania energii.

2. Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 4,
nie stosujà ustawy równie˝ do udzielania zamówieƒ na dostawy wody.

3. Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 6,
nie stosujà ustawy, je˝eli przewozy regularne sà Êwiadczone tak˝e przez innego
przewoênika na tym samym obszarze i tych samych warunkach.
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4. Zamawiajàcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 122 ust. 1 pkt 7,
nie stosujà ustawy, je˝eli te same us∏ugi sà Êwiadczone tak˝e przez innego operato-
ra na tym samym obszarze geograficznym i tych samych warunkach.

Art. 131. 1. Udzielajàc zamówienia sektorowego, kierownik zamawiajàcego
mo˝e odstàpiç od powo∏ania komisji przetargowej.

2. Odst´pujàc od powo∏ania komisji przetargowej, kierownik zamawiajàcego
okreÊla sposób prowadzenia post´powania zapewniajàcy sprawnoÊç udzielania
zamówieƒ, indywidualizacje odpowiedzialnoÊci za wykonywane czynnoÊci oraz
przejrzystoÊç prac, a tak˝e odpowiednie stosowanie art. 178 ust. 1.

Art. 132. 1. Zamawiajàcy mo˝e:

1) ˝àdaç przedstawienia tak˝e innych dokumentów ni˝ okreÊlone w rozporzàdzeniu
wydanym na podstawie art. 26 ust. 4, potwierdzajàcych spe∏nienie warunków
udzia∏u w post´powaniu, je˝eli jest to niezb´dne do oceny spe∏niania przez wy-
konawców tych warunków;

2) w przypadku zamówienia na dostawy odrzuciç ofert´, w której udzia∏ towarów
pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstw, z którymi
Unia Europejska zawar∏a umowy o równym traktowaniu przedsi´biorców, nie
przekracza 50%.

2. Zamawiajàcy w celu badania i oceny ofert dokonuje przeliczenia ceny oferty
niepodlegajàcej odrzuceniu na podstawie ust. 1 pkt 2, odejmujàc od ceny przedsta-
wionej w ofercie 3% ceny oferty.

3. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od obowiàzku ˝àdania wadium oraz zabezpie-
czenia nale˝ytego wykonania umowy.

Art. 133. 1. Wykonawcy ubiegajàcy si´ o udzielenie zamówienia sektoro-
wego, których interes prawny dozna∏ lub mo˝e doznaç uszczerbku w wyniku naru-
szenia przez zamawiajàcego przepisów ustawy lub prawa Unii Europejskiej doty-
czàcego zamówieƒ publicznych, mogà wnioskowaç do Komisji Europejskiej
o wszcz´cie post´powania koncyliacyjnego, polegajàcego na rozpatrzeniu wniosku
przez rozjemców akredytowanych przy Komisji Europejskiej.

2. Wniosek o wszcz´cie post´powania koncyliacyjnego wnosi si´ na piÊmie do
Komisji Europejskiej za poÊrednictwem Prezesa Urz´du. Prezes Urz´du wniosek
o wszcz´cie post´powania koncyliacyjnego przekazuje niezw∏ocznie Komisji Euro-
pejskiej.

Art. 134. 1. Zamawiajàcy mogà poddaç swoje procedury zwiàzane z udziela-
niem zamówieƒ okresowemu badaniu w celu uzyskania Êwiadectwa, ˝e w danym
czasie procedury te sà zgodne z ustawà oraz prawem Unii Europejskiej dotyczàcym
udzielania zamówieƒ.

2. Prezes Urz´du opracowuje i upowszechnia zasady przeprowadzania badania
oraz prowadzi list´ podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badania, o któ-
rym mowa w ust. 1, z zachowaniem wymagaƒ okreÊlonych w normie PN EN 45503
(Ocena i atestacja procedur udzielania zamówieƒ w jednostkach dzia∏ajàcych w sek-
torach gospodarki wodnej, energii, transportu i telekomunikacji).
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3. Podmiot dokonujàcy badania nie mo˝e pozostawaç z zamawiajàcym w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co
do jego bezstronnoÊci.

4. Podmiot dokonujàcy badania, po jego przeprowadzeniu, przedstawia zama-
wiajàcemu pisemne sprawozdanie z wyników.

5. Przed przyznaniem Êwiadectwa podmiot dokonujàcy badania jest obowiàza-
ny upewniç si´, czy nieprawid∏owoÊci stwierdzone podczas badania zosta∏y napra-
wione oraz ̋ e zosta∏y podj´te dzia∏ania zapobiegajàce powstawaniu nieprawid∏owo-
Êci w przysz∏oÊci.

6. Zamawiajàcy, którzy uzyskali Êwiadectwo, o którym mowa w ust. 1, do og∏o-
szeƒ publikowanych w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych mogà do∏àczyç informacj´ w brzmieniu: „Zamawiajàcy
uzyska∏ atestacj´ zgodnie z dyrektywà Rady 92/13/EWG, ˝e w dniu (...) jego proce-
dury i praktyki zwiàzane z udzielaniem zamówieƒ by∏y zgodne z prawem Wspólno-
ty oraz przepisami wprowadzajàcymi to prawo”.

7. Zamawiajàcy, którzy uzyskali Êwiadectwo, o którym mowa w ust. 1, przez
okres 3 lat od jego przyznania nie sà obowiàzani do stosowania przepisów art. 40
ust. 4, art. 167 ust. 2 i 3, art. 177 i 178.

Art. 135. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) organy w∏aÊciwe do stwierdzania, ˝e podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której
mowa w art. 122, dzia∏ajà na rynku konkurencyjnym albo nie prowadzà dzia∏al-
noÊci na podstawie praw szczególnych lub wy∏àcznych,

2) tryb post´powania przed organami, o których mowa w pkt 1

– majàc na wzgl´dzie mo˝liwoÊç wnioskowania do Komisji Europejskiej o wy∏à-
czenie stosowania przez te podmioty przepisów o zamówieniach publicznych.

2. Podmioty, które zgodnie z opublikowanà decyzjà Komisji Europejskiej dzia-
∏ajà na rynku konkurencyjnym albo nie prowadzà dzia∏alnoÊci na podstawie praw
szczególnych lub wy∏àcznych, nie stosujà przepisów ustawy.

Rozdzia∏ 4
Post´powania na zasadach szczególnych

Art. 136. 1. Na zasadach szczególnych mogà byç prowadzone post´powania
o zamówienia udzielane przez placówk´ zagranicznà w rozumieniu przepisów
o s∏u˝bie zagranicznej, je˝eli w chwili ich udzielania w paƒstwie przyjmujàcym,
nieb´dàcym paƒstwem cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w którym b´dzie udzie-
lane i wykonywane zamówienie, wyst´pujà szczególne warunki ekonomiczne
uzasadniajàce udzielenie zamówienia z zastosowaniem przepisów niniejszego roz-
dzia∏u.

2. Na zasadach szczególnych mogà byç prowadzone post´powania o zamówie-
nia udzielane w celu zapobie˝enia bezpoÊrednim skutkom katastrof naturalnych lub
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awarii technicznych noszàcych znamiona kl´ski ˝ywio∏owej w rozumieniu przepi-
sów o stanie kl´ski ˝ywio∏owej.

Art. 137. 1. W post´powaniu prowadzonym na zasadach szczególnych, o któ-
rym mowa w art. 136 ust. 1:

1) zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od obowiàzku okreÊlenia przedmiotu zamówienia
w sposób, o którym mowa w art. 29 ust. 3;

2) nie stosuje si´ przepisów ustawy dotyczàcych obowiàzku publikacji og∏oszeƒ,
a zamawiajàcy zaprasza wykonawców do udzia∏u w post´powaniu, przekazujàc
im specyfikacj´ istotnych warunków zamówienia;

3) zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia niezale˝nie od wystàpienia ustawo-
wych przes∏anek wyboru trybu udzielenia zamówienia;

4) nie stosuje si´ przepisów o zatwierdzeniu przez Prezesa Urz´du wyboru trybu
udzielenia zamówienia;

5) nie stosuje si´ przepisów art. 167 ust. 2 i 3 oraz art. 177 i 178;

6) nie przys∏uguje odwo∏anie od rozstrzygni´cia protestu.

2. O wszcz´ciu post´powania na zasadach szczególnych, o którym mowa 
w art. 136 ust. 1, rozstrzyga minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych na podsta-
wie pisemnego wniosku zamawiajàcego, zawierajàcego:

1) opis przedmiotu zamówienia i jego wartoÊç;

2) informacj´ o przyczynach okreÊlenia przedmiotu zamówienia w sposób inny ni˝
okreÊlony w art. 29 ust. 3;

3) uzasadnienie udzielenia zamówienia na zasadach szczególnych;

4) okreÊlenie trybu udzielenia zamówienia, z uzasadnieniem wyboru tego trybu.

Art. 138. 1. W post´powaniu prowadzonym na zasadach szczególnych, o któ-
rym mowa w art. 136 ust. 2, zamawiajàcy mo˝e udzieliç zamówienia w trybie za-
mówienia z wolnej r´ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 bez stosowania przepisów
dotyczàcych:

1) obowiàzku ˝àdania od wykonawców dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie
warunków udzia∏u w post´powaniu;

2) wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urz´du wyboru trybu udzielenia zamó-
wienia.

2. Decyzj´ o wszcz´ciu post´powania na zasadach szczególnych, o którym mo-
wa w art. 136 ust. 2, podejmuje zamawiajàcy i niezw∏ocznie zawiadamia o tym Pre-
zesa Urz´du.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, zamawiajàcy podaje nast´pujà-
ce informacje:

1) okolicznoÊci uzasadniajàce wszcz´cie post´powania na zasadach szczegól-
nych;

2) wartoÊç i przedmiot zamówienia.

489



DZIA¸ IV
UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIE¡ PUBLICZNYCH

Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówieƒ publicznych, zwanych dalej
„umowami”, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil-
ny, je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.

2. Umowa wymaga, pod rygorem niewa˝noÊci, zachowania formy pisemnej,
chyba ˝e przepisy odr´bne wymagajà formy szczególnej.

3. Umowy sà jawne i podlegajà udost´pnianiu na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach o dost´pie do informacji publicznej.

Art. 140. 1. Zakres Êwiadczenia wykonawcy wynikajàcy z umowy jest to˝sa-
my z jego zobowiàzaniem zawartym w ofercie.

2. Umowa jest niewa˝na w cz´Êci wykraczajàcej poza okreÊlenie przedmiotu za-
mówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Art. 141. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszà solidarnà od-
powiedzialnoÊç za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale˝ytego wy-
konania umowy.

Art. 142. 1. Umow´ zawiera si´ na czas oznaczony.

2. Zawarcie umowy, której przedmiotem sà Êwiadczenia okresowe lub ciàg∏e, na
okres d∏u˝szy ni˝ 3 lata, wymaga zgody Prezesa Urz´du wyra˝onej w drodze de-
cyzji administracyjnej, udzielonej przed wszcz´ciem post´powania o udzielenie za-
mówienia.

3. Udzielajàc zgody, o której mowa w ust. 2, Prezes Urz´du bierze pod uwag´
w szczególnoÊci:

1) zakres planowanych nak∏adów oraz okres niezb´dny do ich sp∏aty lub zwrotu;

2) zdolnoÊci p∏atnicze zamawiajàcego;

3) czy wykonanie zamówienia w okresie wnioskowanym przez zamawiajàcego
spowoduje oszcz´dnoÊci kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu
trzyletniego.

4. Zgody, o której mowa w ust. 2, nie wymaga zawarcie umów:

1) kredytu i po˝yczki;

2) rachunku bankowego, je˝eli okres umowy nie przekracza 5 lat;

3) ubezpieczenia, je˝eli okres umowy nie przekracza 5 lat;

4) obs∏ugi emisji papierów wartoÊciowych, na okres obs∏ugi emisji;

5) koncesji.

Art. 143. 1. Na czas nieoznaczony mo˝e byç zawierana umowa, której przed-
miotem sà dostawy:

1) wody za pomocà sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie Êcieków do
takiej sieci;
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2) energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;

3) gazu z sieci gazowej;

4) ciep∏a z sieci ciep∏owniczej.

2. Przepisu art. 142 ust. 2 nie stosuje si´.

Art. 144. 1. Zakazuje si´ zmian postanowieƒ zawartej umowy w stosunku do
treÊci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba ˝e ko-
niecznoÊç wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoÊci, których nie mo˝na
by∏o przewidzieç w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sà korzystne dla zama-
wiajàcego.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewa˝na.

Art. 145. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoÊci powodujàcej, ˝e
wykonanie umowy nie le˝y w interesie publicznym, czego nie mo˝na by∏o przewi-
dzieç w chwili zawarcia umowy, zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od umowy w terminie
30 dni od powzi´cia wiadomoÊci o tych okolicznoÊciach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca mo˝e ˝àdaç wy∏àcznie
wynagrodzenia nale˝nego z tytu∏u wykonania cz´Êci umowy.

Art. 146. 1. Z zastrze˝eniem przepisów odr´bnych, umowa jest niewa˝na,
je˝eli:

1) zamawiajàcy nie dope∏ni∏ obowiàzku przekazania og∏oszenia o zamówieniu Pre-
zesowi Urz´du lub Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

2) zamawiajàcy udzieli∏ zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administra-
cyjnej, w szczególnoÊci zawar∏ umow´ bez wymaganej zgody przed ostatecznym
rozstrzygni´ciem protestu;

3) zamawiajàcy zawar∏ umow´ przed zakoƒczeniem kontroli, o której mowa 
w art. 167;

4) zamawiajàcy zawar∏ umow´ przed up∏ywem terminu do wszcz´cia kontroli,
o której mowa w art. 167;

5) zamawiajàcy dokona∏ wyboru oferty z ra˝àcym naruszeniem ustawy;

6) w post´powaniu o udzielenie zamówienia dosz∏o do naruszenia przepisów okre-
Êlonych w ustawie, które mia∏o wp∏yw na wynik tego post´powania.

2. Prezes Urz´du mo˝e wystàpiç do sàdu o stwierdzenie niewa˝noÊci:

1) umowy, o której mowa w ust. 1;

2) cz´Êci umowy, o której mowa w art. 140 ust. 2;

3) zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1.

Art. 147. 1. Zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od wykonawcy zabezpieczenia nale˝y-
tego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

2. Zabezpieczenie s∏u˝y pokryciu roszczeƒ z tytu∏u niewykonania lub nienale-
˝ytego wykonania umowy. Je˝eli wykonawca jest jednoczeÊnie gwarantem, zabez-
pieczenie s∏u˝y tak˝e pokryciu roszczeƒ z tytu∏u gwarancji jakoÊci.
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3. Zamawiajàcy ˝àda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, je˝eli:

1) wartoÊç zamówienia na roboty budowlane przekracza wyra˝onà w z∏otych rów-
nowartoÊç kwoty 60 000 euro;

2) wartoÊç zamówienia na dostawy lub us∏ugi przekracza wyra˝onà w z∏otych rów-
nowartoÊç kwoty 5 000 000 euro;

3) umowa ma zostaç zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 3 lata, z wyjàtkiem umów, o któ-
rych mowa w art. 142 ust. 4 i art. 143.

4. W wyjàtkowych sytuacjach, w szczególnoÊci gdy ˝àdanie wniesienia zabez-
pieczenia mog∏oby uniemo˝liwiç udzielenie zamówienia lub spowodowaç znaczàcy
wzrost cen ofert, zamawiajàcy, za zgodà Prezesa Urz´du wyra˝onà w drodze decy-
zji administracyjnej, mo˝e odstàpiç od ˝àdania wniesienia zabezpieczenia.

Art. 148. 1. Zabezpieczenie mo˝e byç wnoszone wed∏ug wyboru wykonawcy
w jednej lub w kilku nast´pujàcych formach:

1) pieniàdzu;

2) por´czeniach bankowych;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por´czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci.

2. Za zgodà zamawiajàcego zabezpieczenie mo˝e byç wnoszone równie˝:

1) w wekslach z por´czeniem wekslowym banku;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoÊciowych emitowanych przez
Skarb Paƒstwa lub jednostk´ samorzàdu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreÊlonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniàdzu wykonawca wp∏aca przelewem na ra-
chunek bankowy wskazany przez zamawiajàcego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniàdzu wykonawca mo˝e wyraziç
zgod´ na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Je˝eli zabezpieczenie wniesiono w pieniàdzu, zamawiajàcy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajàcy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniàdzu z odsetkami wynikajàcymi z umowy rachunku bankowego,
na którym by∏o ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego ra-
chunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni´dzy na rachunek bankowy wyko-
nawcy.

Art. 149. 1. W trakcie realizacji umowy wykonawca mo˝e dokonaç zmiany
formy zabezpieczenia na jednà lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.

2. Za zgodà zamawiajàcego wykonawca mo˝e dokonaç zmiany formy zabezpie-
czenia na jednà lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2.
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3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciàg∏oÊci za-
bezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoÊci.

Art. 150. 1. WysokoÊç zabezpieczenia ustala si´ w stosunku procentowym do
ceny ca∏kowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartoÊci nominalnej zobowià-
zania zamawiajàcego wynikajàcego z umowy, je˝eli w ofercie podano cen´ jednost-
kowà lub ceny jednostkowe.

2. Zabezpieczenie ustala si´ w wysokoÊci od 2% do 10% ceny ca∏kowitej poda-
nej w ofercie albo maksymalnej wartoÊci nominalnej zobowiàzania zamawiajàcego
wynikajàcego z umowy.

3. Je˝eli okres realizacji zamówienia jest d∏u˝szy ni˝ rok, zabezpieczenie, za
zgodà zamawiajàcego, mo˝e byç tworzone przez potràcenia z nale˝noÊci za cz´Êcio-
wo wykonane dostawy, us∏ugi lub roboty budowlane.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca
jest obowiàzany wnieÊç co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

5. Zamawiajàcy wp∏aca kwoty potràcane na rachunek bankowy w tym samym
dniu, w którym dokonuje zap∏aty faktury.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pe∏nej wysokoÊci zabez-
pieczenia nie mo˝e nastàpiç póêniej ni˝ do po∏owy okresu, na który zosta∏a zawar-
ta umowa.

Art. 151. 1. Zamawiajàcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiajàcego za nale˝ycie wykonane.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeƒ z tytu∏u r´kojmi za wady
lub gwarancji jakoÊci nie mo˝e przekraczaç 30% wysokoÊci zabezpieczenia.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie póêniej ni˝ w 15. dniu po
up∏ywie okresu r´kojmi za wady lub gwarancji jakoÊci.

DZIA¸ V
PREZES URZ¢DU ZAMÓWIE¡ PUBLICZNYCH

Rozdzia∏ 1
Zakres dzia∏ania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rzàdowej w∏aÊciwym w spra-
wach zamówieƒ publicznych jest Prezes Urz´du.

2. Nadzór nad Prezesem Urz´du sprawuje Prezes Rady Ministrów.

3. Obs∏ug´ Prezesa Urz´du zapewnia Urzàd.

4. Organizacj´ Urz´du okreÊla statut nadany, w drodze zarzàdzenia, przez Pre-
zesa Rady Ministrów.
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Art. 153. 1. Prezesa Urz´du powo∏uje Prezes Rady Ministrów spoÊród kandy-
datów wy∏onionych w drodze otwartego konkursu.

2. Prezesem Urz´du mo˝e byç wy∏àcznie osoba, która spe∏nia nast´pujàce wa-
runki:

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

3) posiada wiedz´ o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ publicznych;

4) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià;

5) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

6) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo umyÊlne.

3. Prezes Urz´du jest powo∏ywany na pi´cioletnià kadencj´ i mo˝e byç po-
nownie powo∏any tylko raz. Prezes Urz´du pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego
nast´pcy.

4. Kadencja Prezesa Urz´du wygasa w razie jego Êmierci albo odwo∏ania.

5. Prezes Rady Ministrów mo˝e odwo∏aç Prezesa Urz´du w razie:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolnoÊci do pe∏nienia powierzonych obowiàzków z powodu choroby
trwajàcej co najmniej 6 miesi´cy lub innej d∏ugotrwa∏ej przeszkody uniemo˝li-
wiajàcej sprawowanie funkcji Prezesa Urz´du;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo umyÊlne;

4) trwajàcego d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy zawieszenia, o którym mowa w ust. 6;

5) ra˝àcego naruszenia ustawy.

6. Prezes Rady Ministrów mo˝e zawiesiç Prezesa Urz´du w pe∏nieniu obowiàz-
ków w razie postawienia mu zarzutu pope∏nienia przest´pstwa umyÊlnego, powie-
rzajàc pe∏nienie obowiàzków Prezesa Wiceprezesowi Urz´du.

7. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 6, trwa do czasu zakoƒczenia po-
st´powania karnego.

8. W okresie zawieszenia Prezes Urz´du zachowuje prawo do wynagro-
dzenia.

9. Cz∏onkiem komisji konkursowej mo˝e byç wy∏àcznie osoba dajàca r´kojmi´
bezstronnego pe∏nienia funkcji w interesie publicznym.

10. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przepro-
wadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1, sposób powo∏ywania komisji konkur-
sowej oraz wymagania wobec jej cz∏onków, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
otwartego charakteru konkursu, obiektywizm wyboru kandydatów oraz jawnoÊç
prac komisji konkursowej.

Art. 154. Prezes Urz´du:

1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczàcych zamówieƒ;

2) podejmuje rozstrzygni´cia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawà;
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3) wydaje Biuletyn Zamówieƒ Publicznych, w którym publikuje og∏oszenia prze-
widziane ustawà;

4) prowadzi i og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych list´ arbitrów rozpa-
trujàcych odwo∏ania od oddalenia lub odrzucenia protestów wnoszonych w po-
st´powaniach o udzielenie zamówienia;

5) prowadzi i og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych list´ organizacji
uprawnionych do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej;

6) zapewnia funkcjonowanie systemu Êrodków ochrony prawnej;

7) opracowuje programy szkoleƒ, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu
zamówieƒ;

8) przygotowuje i upowszechnia przyk∏adowe kryteria oceny merytorycznego po-
ziomu szkoleƒ;

9) na wniosek podmiotu prowadzàcego szkolenie dokonuje oceny spe∏niania
przez ten podmiot kryteriów, o których mowa w pkt 8, oraz upowszechnia jej
wyniki;

10) upowszechnia przyk∏adowe wzory umów w sprawach zamówieƒ publicz-
nych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu
zamówieƒ;

11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówieƒ, w szczególnoÊci doko-
nuje kontroli procesu udzielania zamówieƒ w zakresie przewidzianym ustawà;

12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujàcych zadania w systemie
zamówieƒ;

13) dà˝y do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy
uwzgl´dnieniu orzecznictwa sàdów oraz Trybuna∏u Konstytucyjnego;

14) prowadzi wspó∏prac´ mi´dzynarodowà w sprawach zwiàzanych z zamówie-
niami;

15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamówieƒ;

16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej roczne
sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ.

Art. 155. 1. Prezes Urz´du wykonuje zadania wynikajàce z ustawy przy po-
mocy nie wi´cej ni˝ dwóch Wiceprezesów Urz´du.

2. Wiceprezesów Urz´du powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na wnio-
sek Prezesa Urz´du. Do Wiceprezesa Urz´du stosuje si´ przepis art. 153 ust. 2.

Art. 156. 1. Tworzy si´ Êrodki specjalne Urz´du, zwane dalej „Êrodkami spe-
cjalnymi”.

2. Ârodki specjalne sà tworzone z nast´pujàcych êróde∏:

1) wpisów uiszczonych przez odwo∏ujàcych si´;

2) wp∏at uczestników post´powania odwo∏awczego z tytu∏u ró˝nicy wpisu i kosz-
tów orzeczonych przez zespo∏y arbitrów rozpatrujàcych odwo∏ania;

3) odsetek od Êrodków, o których mowa w pkt 1 i 2.
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3. Ze Êrodków specjalnych sà finansowane:

1) wynagrodzenia arbitrów;

2) zwrot wydatków nale˝nych arbitrom;

3) zwrot wpisu;

4) wydatki Urz´du zwiàzane z post´powaniami odwo∏awczymi;

5) wydatki zwiàzane ze szkoleniem arbitrów.

4. Ze Êrodków specjalnych pochodzàcych ze êróde∏, o których mowa w ust. 2
pkt 3, mogà byç finansowane ponadto koszty post´powaƒ sàdowych zasàdzone od
Prezesa Urz´du w zwiàzku z wykonywaniem przez niego uprawnieƒ wynikajàcych
z ustawy oraz inne koszty funkcjonowania kontroli i systemu Êrodków ochrony
prawnej.

Rozdzia∏ 2
Rada Zamówieƒ Publicznych

Art. 157. 1. Tworzy si´ Rad´ Zamówieƒ Publicznych, zwanà dalej „Radà”,
która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urz´du.

2. Rada w szczególnoÊci:

1) wyra˝a opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówieƒ, przedsta-
wionych jej przez Prezesa Urz´du;

2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczàcych zamówieƒ;

3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urz´du o funkcjonowaniu systemu za-
mówieƒ;

4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujàcych okreÊlone w ustawie zadania
w systemie zamówieƒ.

Art. 158. 1. W sk∏ad Rady wchodzi od 10 do 15 cz∏onków powo∏ywanych
przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Uprawnionymi do zg∏aszania kandydatów sà w szczególnoÊci kluby parla-
mentarne, ogólnokrajowe organizacje samorzàdu terytorialnego oraz ogólnokrajo-
we organizacje przedsi´biorców.

3. Prezes Rady Ministrów powo∏uje cz∏onków Rady spoÊród osób, które:

1) sà obywatelami polskimi;

2) korzystajà z pe∏ni praw publicznych;

3) nie by∏y karane za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z post´powaniem
o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa lub inne przest´pstwo po-
pe∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;

4) posiadajà wiedz´ i autorytet dajàce r´kojmi´ prawid∏owej realizacji zadaƒ Rady.

4. Prezes Rady Ministrów powo∏uje spoÊród osób, o których mowa w ust. 1, prze-
wodniczàcego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczàcego Rady ze swojego grona.
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5. Cz∏onkom Rady przys∏uguje wynagrodzenie za udzia∏ w pracach Rady.

6. Tryb pracy Rady okreÊla regulamin przyj´ty przez Rad´.

Art. 159. 1. Kadencja Rady up∏ywa wraz z up∏ywem kadencji Prezesa Urz´du.

2. Cz∏onkostwo w Radzie wygasa w przypadku up∏ywu kadencji Rady, Êmierci
cz∏onka Rady, jego odwo∏ania albo rezygnacji.

3. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady, je˝eli przesta∏ on odpowia-
daç jednemu z warunków okreÊlonych w art. 158 ust. 3 pkt 1–3, a na wniosek Pre-
zesa Urz´du w razie:

1) niewykonywania obowiàzków cz∏onka Rady;

2) utraty autorytetu dajàcego r´kojmi´ prawid∏owej realizacji zadaƒ Rady;

3) choroby uniemo˝liwiajàcej sprawowanie funkcji cz∏onka Rady.

Art. 160. 1. Obs∏ug´ prac Rady zapewnia Urzàd.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç wyna-
grodzenia przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków Ra-
dy, majàc na wzgl´dzie pe∏nionà funkcj´ oraz zakres obowiàzków przewodniczàce-
go, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków Rady.

Rozdzia∏ 3
Kontrola udzielania zamówieƒ

Art. 161. 1. Prezes Urz´du przeprowadza kontrol´ udzielania zamówieƒ.

2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodnoÊci post´powania o udzielenie zamó-
wienia z przepisami ustawy.

3. Kontrol´ przeprowadza si´ w siedzibie Urz´du.

Art. 162. 1. Od udzia∏u w kontroli wy∏àczony jest pracownik Urz´du, który:

1) uczestniczy∏ w kontrolowanym post´powaniu lub czynnoÊciach bezpoÊrednio
zwiàzanych z jego przygotowaniem po stronie zamawiajàcego lub wykonawcy;

2) pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim, faktycznym po˝yciu albo w stosunku pokre-
wieƒstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieƒstwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest zwiàzany z tytu∏u przysposobienia,
opieki lub kurateli z osobà wyst´pujàcà w kontrolowanym post´powaniu po stro-
nie zamawiajàcego lub wykonawcà, jego zast´pcà prawnym lub cz∏onkami w∏adz
osób prawnych ubiegajàcych si´ o udzielenie kontrolowanego zamówienia;

3) przed up∏ywem 3 lat od dnia wszcz´cia kontrolowanego post´powania pozosta-
wa∏ w stosunku pracy lub zlecenia z zamawiajàcym lub wykonawcà albo by∏
cz∏onkiem w∏adz osób prawnych ubiegajàcych si´ o udzielenie kontrolowanego
zamówienia;

4) pozostaje z osobà wyst´pujàcà w kontrolowanym post´powaniu po stronie zama-
wiajàcego lub wykonawcy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo-
˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci.
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2. Pracownik Urz´du informuje Prezesa Urz´du o przyczynach powodujàcych
jego wy∏àczenie od udzia∏u w kontroli.

3. Prezes Urz´du rozstrzyga o wy∏àczeniu pracownika w drodze postanowienia.

Art. 163. 1. Wszcz´cie kontroli nast´puje przez dor´czenie zamawiajàcemu
˝àdania przekazania kopii dokumentacji post´powania o udzielenie zamówienia
potwierdzonych za zgodnoÊç z orygina∏em przez kierownika zamawiajàcego, z za-
strze˝eniem art. 167 ust. 3.

2. Stan faktyczny sprawy ustala si´ na podstawie zebranych dowodów.

3. Dowodami sà w szczególnoÊci dokumenty i wyjaÊnienia, o których mowa
w art. 164 ust. 2, oraz opinie bieg∏ych.

4. Dowody stanowià za∏àcznik do protoko∏u kontroli, o którym mowa w art. 165.

Art. 164. 1. Prezes Urz´du mo˝e ˝àdaç od kierownika zamawiajàcego nie-
zw∏ocznego przekazania kopii dokumentów zwiàzanych z post´powaniem o udzie-
lenie zamówienia potwierdzonych za zgodnoÊç z orygina∏em przez kierownika za-
mawiajàcego.

2. Prezes Urz´du mo˝e ˝àdaç od kierownika zamawiajàcego oraz od pracowni-
ków zamawiajàcego udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, pisemnych
wyjaÊnieƒ w sprawach dotyczàcych przedmiotu kontroli.

3. Je˝eli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych
czynnoÊci kontrolnych wymaga wiadomoÊci specjalnych, Prezes Urz´du mo˝e za-
si´gnàç opinii bieg∏ych.

Art. 165. 1. Z kontroli sporzàdza si´ protokó∏ kontroli.

2. Protokó∏ kontroli zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ (firm´) i adres zamawiajàcego;

2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujàcych;

4) oznaczenie post´powania o udzielenie zamówienia, które by∏o przedmiotem
kontroli;

5) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych;

6) wyszczególnienie za∏àczników.

Art. 166. 1. Po przeprowadzeniu kontroli Prezes Urz´du niezw∏ocznie przesy-
∏a zamawiajàcemu informacj´ o jej wyniku.

2. Informacja o wyniku kontroli stanowi za∏àcznik do protoko∏u kontroli oraz do
protoko∏u, o którym mowa w art. 96.

Art. 167. 1. Prezes Urz´du mo˝e przeprowadzaç kontrol´ udzielanych zamó-
wieƒ przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia).

2. Prezes Urz´du przeprowadza kontrol´ uprzednià, je˝eli wartoÊç zamówienia:

1) dla robót budowlanych – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
10 000 000 euro;
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2) dla dostaw lub us∏ug – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
5 000 000 euro.

3. W przypadku post´powania, o którym mowa w ust. 2, niezw∏ocznie po wy-
borze najkorzystniejszej oferty, a je˝eli wniesiono protest na wybór najkorzyst-
niejszej oferty po ostatecznym rozstrzygni´ciu protestu, a przed zawarciem umowy,
zamawiajàcy przekazuje Prezesowi Urz´du kopie dokumentacji post´powania
o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em przez kierownika
zamawiajàcego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.

Art. 168. 1. Wszcz´cie kontroli uprzedniej nast´puje nie póêniej ni˝ w termi-
nie 7 dni od dnia przekazania Prezesowi Urz´du informacji o wyborze najkorzyst-
niejszej oferty, z zastrze˝eniem art. 167 ust. 3.

2. W przypadku wniesienia protestu po wszcz´ciu kontroli uprzedniej, Prezes
Urz´du wstrzymuje jej wykonanie do czasu ostatecznego rozstrzygni´cia pro-
testu.

3. W przypadku wszcz´cia kontroli uprzedniej, a˝ do jej zakoƒczenia, nie mo˝-
na zawrzeç umowy.

4. Wszcz´cie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu zwiàzania ofertà do
czasu jej zakoƒczenia.

5. O zawieszeniu biegu terminu zwiàzania ofertà zamawiajàcy informuje nie-
zw∏ocznie uczestników post´powania.

6. W przypadku up∏ywu terminu wa˝noÊci wadium w trakcie kontroli przepisu
art. 24 ust. 2 pkt 4 nie stosuje si´.

Art. 169. 1. Zakoƒczeniem kontroli uprzedniej jest dor´czenie zamawiajàce-
mu informacji o wyniku kontroli uprzedniej.

2. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zawiera:

1) okreÊlenie post´powania o udzielenie zamówienia, które by∏o przedmiotem
kontroli;

2) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ lub ich braku;

3) zalecenia pokontrolne.

3. Dor´czenie informacji o wyniku kontroli uprzedniej nast´puje nie póêniej ni˝
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia ˝àdanych dokumentów i wyjaÊnieƒ.

4. W zaleceniach pokontrolnych Prezes Urz´du wskazuje na powinnoÊç doko-
nania okreÊlonej czynnoÊci lub powtórzenia czynnoÊci, która zosta∏a dokonana z na-
ruszeniem przepisów ustawy.

5. O wykorzystaniu zaleceƒ pokontrolnych kierownik zamawiajàcego informu-
je niezw∏ocznie Prezesa Urz´du oraz wykonawc´, którego oferta zosta∏a uznana za
najkorzystniejszà.

6. W przypadku nieuwzgl´dnienia przez zamawiajàcego zaleceƒ pokontrolnych
wskazujàcych na niewa˝noÊç umowy wykonawca mo˝e odmówiç jej podpisania.
Przepisu art. 46 ust. 5 pkt 1 nie stosuje si´.

499



Art. 170. 1. Prezes Urz´du mo˝e przeprowadziç kontrol´ udzielonego zamó-
wienia w terminie 3 lat od dnia jego udzielenia (kontrola nast´pcza).

2. Po zakoƒczeniu kontroli nast´pczej Prezes Urz´du przesy∏a kontrolowanemu
informacj´ o wyniku kontroli nast´pczej zawierajàcà:

1) okreÊlenie przedmiotu zamówienia, które by∏o przedmiotem kontroli;

2) informacj´ o stwierdzeniu naruszeƒ lub ich braku.

Art. 171. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urz´-
du mo˝e:

1) zawiadomiç w∏aÊciwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o narusze-
niu dyscypliny finansów publicznych;

2) na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà, o której mowa w dziale VII;

3) wystàpiç do sàdu o stwierdzenie niewa˝noÊci umowy w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

Rozdzia∏ 4
Arbitrzy

Art. 172. 1. Prezes Urz´du prowadzi i og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Pu-
blicznych list´ arbitrów rozpatrujàcych odwo∏ania od oddalenia lub odrzucenia pro-
testów wnoszonych w post´powaniu o udzielenie zamówienia.

2. Og∏oszeniu podlegajà nast´pujàce dane osobowe arbitra:

1) imi´ i nazwisko;

2) wykszta∏cenie;

3) zawód;

4) stopieƒ lub tytu∏ naukowy.

3. Prezes Urz´du gromadzi i przetwarza ponadto nast´pujàce dane osobowe
arbitra:

1) dat´ i miejsce urodzenia;

2) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki;

3) miejsce zamieszkania i adres do korespondencji;

4) dane o posiadanym wykszta∏ceniu i przebiegu pracy zawodowej;

5) numer NIP;

6) numer rachunku bankowego;

7) dane o karalnoÊci.

Art. 173. 1. Arbitrem mo˝e byç osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
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4) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

5) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo umyÊlne;

6) w ciàgu ostatnich 5 lat nie zosta∏a skreÊlona z listy arbitrów z powodu ra˝àcego
naruszenia obowiàzków arbitra.

2. Prezes Urz´du wpisuje na list´ arbitrów osoby spe∏niajàce warunki, o których
mowa w ust. 1, które z najlepszymi wynikami zda∏y egzamin ze znajomoÊci przepi-
sów zwiàzanych z udzielaniem zamówieƒ przed komisjà egzaminacyjnà powo∏anà
przez Prezesa Urz´du. Wpis na list´ arbitrów nast´puje w drodze decyzji administra-
cyjnej.

3. Arbiter sk∏ada Prezesowi Urz´du co roku do dnia 31 marca oÊwiadczenie o:

1) toczàcych si´ przeciwko niemu post´powaniach karnych wraz z informacjà do-
tyczàcà przedmiotu post´powania;

2) swoim stanie majàtkowym wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku poprzed-
niego.

4. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, arbiter sk∏ada na formularzu,
którego wzór jest okreÊlony w przepisach o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne.

5. Kadencja arbitra trwa 6 lat, liczàc od daty wpisu na list´ arbitrów.

6. Arbitra skreÊla si´ z listy arbitrów przed up∏ywem kadencji wy∏àcznie w na-
st´pujàcych okolicznoÊciach:

1) utraty obywatelstwa polskiego;

2) utraty lub ograniczenia zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych;

3) utraty pe∏ni praw publicznych;

4) prawomocnego skazania za przest´pstwo umyÊlne;

5) ra˝àcego naruszenia lub uporczywego naruszania obowiàzków arbitra;

6) odmowy z∏o˝enia Êlubowania;

7) niez∏o˝enia oÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 3;

8) z∏o˝enia przez arbitra wniosku o skreÊlenie z listy.

7. Za ra˝àce naruszenie obowiàzków arbitra, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, na-
le˝y rozumieç pe∏nienie funkcji arbitra w sposób stronniczy, wyst´powanie jako
pe∏nomocnik w post´powaniu odwo∏awczym w sprawach zamówieƒ, niez∏o˝enie
wniosku o wy∏àczenie z udzia∏u w post´powaniu w przypadku wystàpienia okolicz-
noÊci uniemo˝liwiajàcych wykonywanie arbitrowi jego obowiàzków.

8. SkreÊlenia z listy arbitrów dokonuje Prezes Urz´du w drodze decyzji admini-
stracyjnej.

9. Prezes Urz´du, w drodze decyzji administracyjnej, zawiesza arbitra w jego
prawach i obowiàzkach w przypadku postawienia arbitrowi zarzutu pope∏nienia
przest´pstwa przekupstwa lub innego przest´pstwa pope∏nionego w celu osiàgni´-
cia korzyÊci majàtkowych.
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10. O wpisie na list´ arbitrów, skreÊleniu z listy arbitrów, wygaÊni´ciu kadencji
arbitra albo zawieszeniu w prawach i obowiàzkach arbitra Prezes Urz´du og∏asza
w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych.

Art. 174. 1. Prezes Urz´du prowadzi nabór na list´ arbitrów raz na trzy lata.

2. Og∏oszenie o naborze zamieszcza si´ w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych.

3. Og∏oszenie zawiera w szczególnoÊci:

1) informacj´ o limicie osób, które zostanà wpisane na list´ arbitrów w danym na-
borze;

2) termin przyjmowania zg∏oszeƒ kandydatów na arbitrów, nie krótszy ni˝ 30 dni
od dnia og∏oszenia w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych;

3) wykaz dokumentów, które nale˝y do∏àczyç do zg∏oszenia kandydata;

4) termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 173 ust. 2, oraz infor-
macj´ o minimalnej liczbie punktów zaliczajàcej ten egzamin.

4. Uprawnionymi do zg∏aszania kandydatów na arbitrów sà:

1) Prezes Urz´du;

2) ministrowie, kierownicy urz´dów centralnych i wojewodowie;

3) organizacje, o których mowa w art. 179 ust. 2;

4) ogólnokrajowe organizacje samorzàdu terytorialnego;

5) regionalne izby obrachunkowe;

6) okr´gowe izby radców prawnych;

7) okr´gowe rady adwokackie.

Art. 175. 1. Przed podj´ciem obowiàzków arbiter jest obowiàzany z∏o˝yç
przed Prezesem Urz´du Êlubowanie, powtarzajàc s∏owa: „Âlubuj´ sumiennie wy-
pe∏niaç obowiàzki arbitra, orzekaç bezstronnie, zgodnie z przepisami prawa, do-
chowywaç zasad etyki arbitra, a w post´powaniu kierowaç si´ zasadami god-
noÊci i uczciwoÊci”. Z∏o˝enie Êlubowania arbiter potwierdza podpisem pod jego
treÊcià.

2. Arbiter jest obowiàzany post´powaç zgodnie z zasadami etyki arbitra,
w szczególnoÊci pe∏niç swojà funkcj´ z godnoÊcià i najwy˝szà starannoÊcià, w spo-
sób bezstronny. Przy rozpatrywaniu odwo∏ania arbiter nie jest reprezentantem ˝ad-
nego z uczestników post´powania ani Prezesa Urz´du.

3. Osoba wpisana na list´ arbitrów nie mo˝e wyst´powaç jako pe∏nomocnik
w post´powaniu odwo∏awczym w sprawach zamówieƒ.

4. Arbiter podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicz-
nych.

5. Pracodawca jest obowiàzany zwolniç arbitra na czas niezb´dny do wywiàza-
nia si´ ze sprawowanej funkcji, w tym funkcji obserwatora, bez zachowania prawa
do wynagrodzenia za ten czas.

6. Arbitrowi przys∏uguje wynagrodzenie za wykonywane czynnoÊci.
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Art. 176. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb wpisu na list´
arbitrów, sposób powo∏ywania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzami-
nu oraz zakres egzaminu – bioràc pod uwag´ zapewnienie obiektywnego spraw-
dzenia przygotowania kandydatów, sprawnego przeprowadzania post´powaƒ od-
wo∏awczych oraz okolicznoÊç, ˝e potwierdzeniem spe∏nienia warunków, o których
mowa w art. 173 ust. 1, mogà byç dokumenty zawierajàce informacje podlegajàce
ochronie danych osobowych, w szczególnoÊci informacja z Krajowego Rejestru
Karnego.

Rozdzia∏ 5
Obserwator

Art. 177. 1. Post´powania, w których wartoÊç zamówienia:

1) dla robót budowlanych – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
10 000 000 euro,

2) dla dostaw lub us∏ug – przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
5 000 000 euro

– sà poddane obowiàzkowej kontroli polegajàcej na udziale niezale˝nego obser-
watora.

2. Zamawiajàcy w terminie 3 dni od wszcz´cia post´powania, o którym mowa
w ust. 1, zawiadamia Prezesa Urz´du o jego wszcz´ciu.

3. Obserwator jest wyznaczany przez Prezesa Urz´du spoÊród osób wpisanych
na list´ arbitrów.

4. Obserwatorem nie mo˝e byç osoba, która pozostaje z zamawiajàcym w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, który mo˝e budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co
do bezstronnoÊci obserwatora.

5. Arbiter nie mo˝e byç wyznaczony do rozpoznania odwo∏ania wniesionego
w post´powaniu, w którym bra∏ udzia∏ jako obserwator.

Art. 178. 1. Obserwator jest obecny w trakcie prac komisji przetargowej od
otwarcia ofert.

2. Obserwator sporzàdza informacj´ o przebiegu prac komisji przetargowej,
którà przedstawia kierownikowi zamawiajàcego oraz Prezesowi Urz´du.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, stanowi za∏àcznik do protoko∏u.

4. Wynagrodzenie za czynnoÊci obserwatora pokrywa Prezes Urz´du.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb wyznaczania obserwatora oraz tryb wykonywania czynnoÊci obserwatora,

2) wysokoÊç wynagrodzenia za czynnoÊci obserwatora

– majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia bezstronnoÊci i sprawnoÊci udzie-
lania zamówieƒ.
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DZIA¸ VI
ÂRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Rozdzia∏ 1
Przepisy wspólne

Art. 179. 1. Ârodki ochrony prawnej okreÊlone w niniejszym dziale przys∏ugu-
jà wykonawcom i uczestnikom konkursu, a tak˝e innym osobom, je˝eli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia dozna∏ lub mo˝e doznaç uszczerbku w wyniku na-
ruszenia przez zamawiajàcego przepisów ustawy.

2. Przed up∏ywem terminu do sk∏adania ofert w przypadku naruszenia przez za-
mawiajàcego przepisów ustawy Êrodki ochrony prawnej przys∏ugujà równie˝ orga-
nizacjom zrzeszajàcym wykonawców wpisanym na list´ organizacji uprawnionych
do wnoszenia Êrodków ochrony prawnej, prowadzonà przez Prezesa Urz´du.

3. Przez organizacje zrzeszajàce wykonawców, o których mowa w ust. 2, nale-
˝y rozumieç podmioty dzia∏ajàce na podstawie przepisów o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemioÊle;

3) samorzàdzie zawodowym niektórych przedsi´biorców;

4) organizacjach pracodawców;

5) samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów.

4. Wpisu na list´, odmowy wpisu lub skreÊlenia z listy, o której mowa w ust. 2,
dokonuje Prezes Urz´du w drodze decyzji administracyjnej.

5. Lista organizacji, o której mowa w ust. 2, podlega og∏oszeniu w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych.

Rozdzia∏ 2
Protest

Art. 180. 1. Wobec czynnoÊci podj´tych przez zamawiajàcego w toku post´-
powania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiajàcego czynnoÊci, do której
jest obowiàzany na podstawie ustawy, mo˝na wnieÊç pisemny protest do zamawia-
jàcego.

2. Protest wnosi si´ w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powzià∏ lub
móg∏ powziàç wiadomoÊç o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ jego wniesie-
nia, z zastrze˝eniem ust. 3. Protest uwa˝a si´ za wniesiony z chwilà, gdy doszed∏ on
do zamawiajàcego w taki sposób, ˝e móg∏ zapoznaç si´ z jego treÊcià. Do uczestni-
ków konkursu oraz organizacji, o których mowa w art. 179 ust. 2, przepis stosuje si´
odpowiednio.

3. Protest dotyczàcy postanowieƒ specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wnosi si´ nie póêniej ni˝ 3 dni przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
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4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Zamawiajàcy odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez
podmiot nieuprawniony.

6. Protest powinien wskazywaç oprotestowanà czynnoÊç lub zaniechanie zama-
wiajàcego, a tak˝e zawieraç ˝àdanie, zwi´z∏e przytoczenie zarzutów oraz okolicz-
noÊci faktycznych i prawnych uzasadniajàcych wniesienie protestu.

Art. 181. 1. W przypadku wniesienia protestu po up∏ywie terminu sk∏adania
ofert bieg terminu zwiàzania ofertà ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego roz-
strzygni´cia protestu.

2. O zawieszeniu biegu terminu zwiàzania ofertà zamawiajàcy informuje nie-
zw∏ocznie wykonawców, którzy z∏o˝yli oferty, wzywajàc ich, pod rygorem wyklu-
czenia z post´powania, do przed∏u˝enia wa˝noÊci wadium lub wniesienia nowego
wadium na wyd∏u˝ony okres.

3. O wniesieniu protestu oraz jego treÊci i zarzutach zamawiajàcy zawiadamia
niezw∏ocznie wykonawców uczestniczàcych w post´powaniu.

4. Uczestnikami post´powania protestacyjnego stajà si´ tak˝e wykonawcy
uczestniczàcy w post´powaniu, którzy przystàpià do protestu w terminie 2 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

5. Wykonawca, który nie przystàpi∏ do protestu, nie mo˝e nast´pnie wnieÊç pro-
testu, powo∏ujàc si´ na te same okolicznoÊci.

Art. 182. 1. Do czasu ostatecznego rozstrzygni´cia protestu zamawiajàcy nie
mo˝e zawrzeç umowy.

2. Protest jest ostatecznie rozstrzygni´ty:

1) je˝eli nie wniesiono odwo∏ania – z up∏ywem terminu do wniesienia odwo∏a-
nia;

2) w przypadku wniesienia odwo∏ania:
a) z dniem dor´czenia postanowienia koƒczàcego post´powanie odwo∏awcze

albo wyroku zespo∏u arbitrów albo
b) z dniem wydania wyroku lub postanowienia koƒczàcego post´powanie

w sprawie przez sàd okr´gowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1, albo z up∏y-
wem terminu do wniesienia skargi, je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót bu-
dowlanych przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000
euro, a dla dostaw lub us∏ug – 5 000 000 euro.

3. Na wniosek zamawiajàcego Prezes Urz´du, w drodze decyzji administracyj-
nej, mo˝e wyraziç zgod´ na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygni´ciem
protestu, je˝eli ze wzgl´dów spo∏ecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrze-
ba udzielenia zamówienia, której wczeÊniej nie mo˝na by∏o przewidzieç, a nie wy-
nik∏a ona z winy zamawiajàcego.

Art. 183. 1. Zamawiajàcy rozstrzyga protest nie póêniej ni˝ w terminie 5 dni
od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygni´cia protestu w tym terminie uznaje si´ za
jego oddalenie.
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2. Rozstrzygni´cie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o spo-
sobie i terminie wniesienia odwo∏ania zamawiajàcy przekazuje podmiotowi, który
wniós∏ protest, oraz wykonawcom, którzy przy∏àczyli si´ do protestu.

3. W przypadku uwzgl´dnienia protestu zamawiajàcy powtarza oprotestowanà
czynnoÊç lub dokonuje czynnoÊci bezprawnie zaniechanej.

4. O powtórzeniu lub dokonaniu czynnoÊci zamawiajàcy informuje niezw∏ocz-
nie wszystkich wykonawców.

Rozdzia∏ 3
Odwo∏anie

Art. 184. 1. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przys∏uguje odwo∏anie.

2. Odwo∏anie wnosi si´ do Prezesa Urz´du w terminie 5 dni od dnia dor´czenia
rozstrzygni´cia protestu lub up∏ywu terminu do rozstrzygni´cia protestu, jednocze-
Ênie informujàc o wniesieniu odwo∏ania zamawiajàcego. Z∏o˝enie odwo∏ania w pla-
cówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do
Prezesa Urz´du.

3. Do post´powania odwo∏awczego stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296, z póên. zm.1)) o sàdzie polubownym, je˝eli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 185. 1. Odwo∏anie podlega rozpoznaniu, je˝eli uiszczono wpis. Dowód
uiszczenia wpisu do∏àcza si´ do odwo∏ania.

2. WysokoÊç wpisu nie mo˝e przekraczaç kosztów post´powania.

3. Je˝eli wpis nie zosta∏ uiszczony, Prezes Urz´du zwraca odwo∏anie. O zwro-
cie odwo∏ania rozstrzyga Prezes Urz´du w drodze postanowienia.
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poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, 
poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24,
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Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, 
z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, 
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z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269
i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191
i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129,
poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, 
Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 11, poz. 101.



Art. 186. 1. Odwo∏anie rozpoznaje zespó∏ trzech arbitrów wskazanych przez
Prezesa Urz´du z listy, o której mowa w art. 172 ust. 1.

2. Prezes Urz´du wyznacza arbitrów w drodze jawnego losowania komputero-
wego, z tym ˝e przewodniczàcy zespo∏u arbitrów losowany jest spoÊród osób posia-
dajàcych wykszta∏cenie prawnicze.

3. Arbiter zawiadamia Prezesa Urz´du o okolicznoÊciach uniemo˝liwiajàcych
wykonywanie obowiàzków, a w szczególnoÊci o przyczynach uzasadniajàcych jego
wy∏àczenie. Je˝eli zachodzà okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce wykonanie przez arbi-
tra jego obowiàzku, Prezes Urz´du wyznacza innego arbitra na zasadach, o których
mowa w ust. 2.

4. Strony oraz arbitrzy mogà ˝àdaç wy∏àczenia arbitra z przyczyn okreÊlonych
w art. 703 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywilne-
go. O wy∏àczeniu albo odmowie wy∏àczenia arbitra rozstrzyga Prezes Urz´du w dro-
dze postanowienia. Na postanowienia o wy∏àczeniu lub odmowie wy∏àczenia za˝a-
lenie nie przys∏uguje.

Art. 187. 1. Zespó∏ arbitrów rozpoznaje odwo∏anie w terminie 15 dni od dnia
jego wniesienia.

2. Zespó∏ arbitrów rozpoznaje odwo∏anie na jawnej rozprawie, chyba ˝e odwo-
∏anie podlega odrzuceniu, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Na wniosek strony lub z urz´du zespó∏ arbitrów wy∏àcza jawnoÊç rozprawy
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli przy rozpatrywaniu odwo∏ania mo˝e byç ujawniona
informacja stanowiàca tajemnic´ ustawowo chronionà. Rozprawa odbywa si´ wów-
czas wy∏àcznie z udzia∏em stron oraz ich pe∏nomocników.

4. Zespó∏ arbitrów odrzuca odwo∏anie na posiedzeniu niejawnym, je˝eli stwier-
dzi, ˝e:

1) w sprawie nie majà zastosowania przepisy ustawy;

2) odwo∏anie nie zosta∏o poprzedzone protestem;

3) protest lub odwo∏anie zosta∏y wniesione przez podmiot nieuprawniony;

4) protest lub odwo∏anie zosta∏y wniesione z uchybieniem terminów okreÊlonych
w ustawie;

5) odwo∏ujàcy si´ powo∏uje si´ na te same okolicznoÊci, które by∏y przedmiotem
rozstrzygni´cia przez zespó∏ arbitrów w sprawie innego odwo∏ania wniesionego
przez tego samego odwo∏ujàcego si´ w tym samym post´powaniu;

6) post´powanie jest prowadzone na zasadach, o których mowa w art. 136 ust. 1.

5. Je˝eli zespó∏ arbitrów uzna to za konieczne, mo˝e dopuÊciç do udzia∏u w po-
siedzeniu niejawnym strony, Êwiadków lub bieg∏ych.

6. W razie stwierdzenia, ˝e nie zachodzà podstawy do odrzucenia odwo∏ania,
przewodniczàcy zespo∏u arbitrów zamyka posiedzenie i otwiera rozpraw´.

Art. 188. 1. Strony sà obowiàzane wskazywaç dowody do stwierdzenia faktów,
z których wywodzà skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeƒ lub odpar-
cie twierdzeƒ strony przeciwnej strony mogà przedstawiç a˝ do zamkni´cia rozprawy.
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2. Zespó∏ arbitrów mo˝e dopuÊciç dowód niewskazany przez stron´.

3. Dowodami sà w szczególnoÊci dokumenty, wyjaÊnienia Êwiadków, opinie
bieg∏ych oraz zeznania stron.

4. Fakty powszechnie znane nie wymagajà dowodu. Nie wymagajà te˝ dowodu
fakty przyznane w toku post´powania przez stron´ przeciwnà, je˝eli zespó∏ arbitrów
uzna, ̋ e przyznanie nie budzi wàtpliwoÊci co do swej zgodnoÊci z rzeczywistym sta-
nem rzeczy.

5. Zespó∏ arbitrów odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, je˝e-
li fakty b´dàce ich przedmiotem zosta∏y ju˝ stwierdzone innymi dowodami lub gdy
zosta∏y powo∏ane jedynie dla zw∏oki.

6. Zespó∏ arbitrów ocenia wiarygodnoÊç i moc dowodów wed∏ug w∏asnego
przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwa˝enia zebranego materia∏u.

Art. 189. 1. Odwo∏ujàcy si´ mo˝e cofnàç odwo∏anie. W razie cofni´cia odwo-
∏ania zespó∏ arbitrów umarza post´powanie odwo∏awcze.

2. Je˝eli cofni´cie odwo∏ania nastàpi∏o przed otwarciem rozprawy, odwo∏ujàce-
mu zwraca si´ po∏ow´ wpisu.

Art. 190. 1. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów zamyka rozpraw´, je˝eli zespó∏
arbitrów uzna, ˝e sprawa zosta∏a dostatecznie wyjaÊniona.

2. Wydajàc wyrok, zespó∏ arbitrów bierze za podstaw´ stan rzeczy ustalony
w toku post´powania.

3. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów otworzy na nowo zamkni´te posiedzenie
lub rozpraw´, je˝eli po ich zamkni´ciu ujawni∏y si´ okolicznoÊci istotne dla roz-
strzygni´cia odwo∏ania.

4. Wyrok mo˝e byç wydany jedynie przez zespó∏ arbitrów, przed którym toczy-
∏o si´ post´powanie.

Art. 191. 1. O oddaleniu odwo∏ania lub jego uwzgl´dnieniu zespó∏ arbitrów
orzeka wyrokiem. W pozosta∏ych przypadkach zespó∏ arbitrów wydaje postanowienie.

2. Uwzgl´dniajàc odwo∏anie, zespó∏ arbitrów mo˝e nakazaç dokonanie lub po-
wtórzenie czynnoÊci zamawiajàcego albo jà uniewa˝niç.

3. Zespó∏ arbitrów nie mo˝e orzekaç co do zarzutów, które nie by∏y zawarte
w proteÊcie. OkolicznoÊci skutkujàce uniewa˝nieniem post´powania o udzielenie
zamówienia zespó∏ arbitrów bierze pod uwag´ z urz´du.

4. Zespó∏ arbitrów nie mo˝e nakazaç zawarcia umowy.

5. W wyroku oraz w postanowieniu koƒczàcym post´powanie odwo∏awcze ze-
spó∏ arbitrów rozstrzyga o kosztach post´powania odwo∏awczego.

6. Strony ponoszà koszty post´powania stosownie do jego wyniku.

Art. 192. 1. Zespó∏ arbitrów z urz´du sporzàdza uzasadnienie wyroku oraz po-
stanowienia koƒczàcego post´powanie odwo∏awcze.

2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy faktycz-
nej rozstrzygni´cia, w tym ustalenie faktów, które zespó∏ arbitrów uzna∏ za udowod-
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nione, dowodów, na których si´ opar∏, i przyczyn, dla których innym dowodom od-
mówi∏ wiarygodnoÊci i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyro-
ku z przytoczeniem przepisów prawa.

3. BezpoÊrednio po sporzàdzeniu wyroku albo postanowienia koƒczàcego po-
st´powanie odwo∏awcze przewodniczàcy zespo∏u arbitrów og∏asza orzeczenie.
Og∏oszenie nast´puje na posiedzeniu jawnym. NieobecnoÊç stron nie wstrzymuje
og∏oszenia.

4. W sprawie zawi∏ej zespó∏ arbitrów mo˝e odroczyç og∏oszenie wyroku albo
postanowienia koƒczàcego post´powanie odwo∏awcze na czas nie d∏u˝szy ni˝ 5 dni.
W postanowieniu o odroczeniu og∏oszenia wyroku zespó∏ arbitrów wyznacza termin
jego og∏oszenia. Je˝eli og∏oszenie by∏o odroczone, mo˝e go dokonaç sam przewod-
niczàcy.

5. Odpisy wyroku lub postanowienia koƒczàcego post´powanie odwo∏awcze
wraz z uzasadnieniem dor´cza si´ niezw∏ocznie stronom lub ich pe∏nomocnikom.

Art. 193. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) regulamin post´powania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ, majàc na wzgl´dzie za-
pewnienie sprawnej organizacji posiedzenia i rozprawy, szybkiego przebiegu
post´powania odwo∏awczego oraz jawnoÊci rozpraw;

2) wysokoÊç wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów, majàc na wzgl´dzie, ˝e podsta-
w´ do ustalania wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów przy rozpoznawaniu od-
wo∏aƒ wnoszonych w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego po-
winna stanowiç kwota bazowa, ustalona w ustawie bud˝etowej na dany rok, na
podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wy-
nagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.1)) dla pracowników paƒstwowej sfery bu-
d˝etowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy;

3) wysokoÊç i szczegó∏owe zasady pobierania wpisu od odwo∏ania oraz szczegó∏o-
we zasady rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym, majàc na wzgl´-
dzie zasadnoÊç zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia
praw lub do celowej obrony.

Rozdzia∏ 4
Skarga do sàdu

Art. 194. 1. Na wyrok zespo∏u arbitrów oraz postanowienia zespo∏u arbitrów
koƒczàce post´powanie odwo∏awcze przys∏uguje skarga do sàdu.
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2. W post´powaniu toczàcym si´ wskutek wniesienia skargi stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywil-
nego o apelacji, je˝eli przepisy niniejszego rozdzia∏u nie stanowià inaczej.

Art. 195. 1. Skarg´ wnosi si´ do sàdu okr´gowego w∏aÊciwego dla siedziby
albo miejsca zamieszkania zamawiajàcego.

2. Skarg´ wnosi si´ za poÊrednictwem Prezesa Urz´du w terminie 7 dni od dnia
dor´czenia orzeczenia zespo∏u arbitrów, przesy∏ajàc jednoczeÊnie jej odpis przeciw-
nikowi skargi.

3. Prezes Urz´du przekazuje skarg´ wraz z aktami post´powania odwo∏awcze-
go sàdowi w∏aÊciwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg´ mo˝e wnieÊç tak˝e
Prezes Urz´du. Do czynnoÊci podejmowanych przez Prezesa Urz´du stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania
cywilnego o prokuratorze.

Art. 196. 1. Skarga powinna czyniç zadoÊç wymaganiom przewidzianym dla
pisma procesowego oraz zawieraç oznaczenie zaskar˝onego orzeczenia, przytocze-
nie zarzutów, zwi´z∏e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak˝e wniosek
o zmian´ orzeczenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyra˝onà
w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro, a dla dostaw lub us∏ug – 5 000 000
euro, zamawiajàcy w skardze lub w odpowiedzi na skarg´ mo˝e wnosiç o uchylenie
zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu. Wniosek
o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu
sàd rozpoznaje niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni od dnia jego
z∏o˝enia.

3. Sàd na posiedzeniu niejawnym mo˝e uchyliç zakaz zawarcia umowy przed
ostatecznym rozstrzygni´ciem protestu, je˝eli stan post´powania o udzielenie za-
mówienia pozwala na to, a zamawiajàcy uprawdopodobni, ˝e zaskar˝one orze-
czenie zespo∏u arbitrów w sposób ra˝àcy narusza przepisy o post´powaniu odwo-
∏awczym.

Art. 197. 1. Sàd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skarg´ wniesionà po up∏y-
wie terminu lub niedopuszczalnà z innych przyczyn, jak równie˝ skarg´, której bra-
ków strona nie uzupe∏ni∏a w terminie.

2. Je˝eli strona nie dokona∏a w terminie czynnoÊci procesowej nie ze swojej
winy, sàd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie mo˝e byç
wydane na posiedzeniu niejawnym.

3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi si´ do sàdu w terminie 
7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Art. 198. 1. Sàd rozpoznaje skarg´ niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia wp∏yni´cia skargi do sàdu.

2. Sàd oddala skarg´, je˝eli jest ona bezzasadna. W razie uwzgl´dnienia skargi sàd
zmienia zaskar˝one orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy.
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3. Je˝eli odwo∏anie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia post´-
powania, sàd uchyla wyrok oraz odrzuca odwo∏anie lub umarza post´powanie.

4. Od wyroku sàdu kasacja nie przys∏uguje.

DZIA¸ VII
ODPOWIEDZIALNOÂå ZA NARUSZENIE 

PRZEPISÓW USTAWY

Art. 199. Przepisów niniejszego dzia∏u nie stosuje si´ do zamawiajàcych,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 5 i 6.

Art. 200. Zamawiajàcy, który:

1) udziela zamówienia:
a) z naruszeniem przepisów ustawy okreÊlajàcych przes∏anki stosowania po-

szczególnych trybów udzielenia zamówienia,
b) bez wymaganego og∏oszenia,

2) uniewa˝nia post´powanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów
ustawy okreÊlajàcych przes∏anki uniewa˝nienia,

3) dokonuje czynnoÊci przewidzianych w ustawie bez wymaganej zgody Prezesa
Urz´du,

4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy

– podlega karze pieni´˝nej.

Art. 201. 1. WysokoÊç kary pieni´˝nej, o której mowa w art. 200, ustala si´
w zale˝noÊci od wartoÊci zamówienia.

2. Je˝eli wartoÊç zamówienia:

1) nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro – kara
pieni´˝na wynosi 3000 z∏otych;

2) przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro, a nie przekra-
cza 5 000 000 euro dla dostaw lub us∏ug oraz 10 000 000 euro dla robót budow-
lanych – kara pieni´˝na wynosi 30 000 z∏otych;

3) przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 5 000 000 euro dla dostaw
lub us∏ug oraz 10 000 000 euro dla robót budowlanych – kara pieni´˝na wynosi
150 000 z∏otych.

Art. 202. 1. Kar´ pieni´˝nà nak∏ada Prezes Urz´du w drodze decyzji admini-
stracyjnej.

2. Decyzji o na∏o˝eniu kary pieni´˝nej nie mo˝na nadaç klauzuli natychmiasto-
wej wykonalnoÊci.

Art. 203. 1. Ârodki z kary pieni´˝nej stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.

2. Kary pieni´˝ne podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiàzków o charakterze pie-
ni´˝nym.
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DZIA¸ VIII
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIÑZUJÑCYCH

Art. 204. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1029)
w art. 10 w ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyboru organizatora kszta∏cenia prowadzàcego specjalizacj´ finansowanà
ze Êrodków publicznych dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, stosujàc
przepisy o zamówieniach publicznych.”.

Art. 205. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊcia-
mi (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z póên. zm.1)) w art. 189 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. Wy∏onienie zarzàdcy lub przedsi´biorcy, o których mowa w ust. 1, nast´pu-
je na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.”.

Art. 206. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdo-
wej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad
Prezesem Wy˝szego Urz´du Górniczego oraz na podstawie kryterium zgodnoÊci
z prawem nad dzia∏alnoÊcià regionalnych izb obrachunkowych.”;

2) w art. 33a w ust. 1 w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 13
w brzmieniu:
„13) Urzàd Zamówieƒ Publicznych.”.

Art. 207. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wybór zarzàdzajàcego Êrodkami FRD odbywa si´ w trybie negocjacji z og∏o-
szeniem lub negocjacji bez og∏oszenia. Przepisy o zamówieniach publicznych
stosuje si´ odpowiednio.”;
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2) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach realizacji zadania okreÊlonego w ust. 1 pkt 1 lit. f) Zak∏ad udziela
zamówieƒ, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci
60 000 euro na dodatkowe opinie lekarza konsultanta lub psychologa oraz wy-
niki obserwacji szpitalnej – zgodnie z potrzebami orzecznictwa lekarskiego
z wy∏àczeniem przepisów o zamówieniach publicznych.”.

Art. 208. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jednostki sektora finansów publicznych dokonujà zakupów dostaw, us∏ug
i robót budowlanych na zasadach okreÊlonych w przepisach o zamówieniach
publicznych.”;

2) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. Do zaciàgania po˝yczek i kredytów przez Skarb Paƒstwa, emisji skar-
bowych papierów wartoÊciowych oraz innych operacji zwiàzanych bezpoÊred-
nio z zarzàdzaniem paƒstwowym d∏ugiem publicznym nie stosuje si´ przepisów,
o których mowa w art. 28 ust. 4.”;

3) w art. 92 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zlecanie zadaƒ powinno nast´powaç na zasadzie wyboru najkorzystniejszej
oferty z uwzgl´dnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, a w odniesie-
niu do podmiotów niedzia∏ajàcych w celu osiàgni´cia zysku w trybie jawnego
wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach pu-
blicznych, z odpowiednim zastosowaniem art. 25 i art. 71;”;

4) w art. 138 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) naruszeniu zasady lub trybu post´powania przy udzieleniu zamówienia pu-
blicznego ustalonych przepisami, o których mowa w art. 28 ust. 4;”.

Art. 209. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. o niektórych umowach kom-
pensacyjnych zawieranych w zwiàzku z umowami dostaw na potrzeby obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z póên. zm.2)) w art. 9 ust.
1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Je˝eli z∏o˝ona oferta offsetowa nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w ustawie
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki mo˝e ˝àdaç jej uzupe∏nienia, okreÊlajàc termin i zakres tego uzupe∏-
nienia. Je˝eli oferta nie zostanie uzupe∏niona w terminie, minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki zawiadamia prowadzàcego post´powanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego o zaistnieniu okolicznoÊci okreÊlonych w art. 24 ust. 1 pkt 10
i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicz-
nych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosownà dokumentacj´.”.
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Art. 210. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyza-
cji przemys∏owego potencja∏u obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z póên. zm.1)) w art. 16 pkt 4
otrzymuje brzmienie:

„4) przepisu art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamó-
wieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).”.

Art. 211. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw
zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do porozumienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje si´ przepisów art. 33
i 34 ustawy o administracji rzàdowej w województwie oraz przepisów o zamó-
wieniach publicznych.”;

2) uchyla si´ art. 68.

Art. 212. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach mieszkanio-
wych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) w art. 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa w ust. 1, spó∏dzielnia stosu-
je przepisy o zamówieniach publicznych.”.

Art. 213. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziem-
niaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do przetargu na eksport skrobi z dop∏atà nie stosuje si´ przepisów o zamó-
wieniach publicznych.”.

Art. 214. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji tech-
nicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
2001–2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z póên. zm.3)) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:

„1) mogà byç zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje si´ przepisu
art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, 
poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 177),”.

Art. 215. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.4)) w art. 213 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. 
Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2053.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, 
poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz 
z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, 
poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1731 oraz z 2003 r. Nr 180, poz. 1759.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, 
Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124.



„2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w trybie przepisów o za-
mówieniach publicznych, na okres od 5 do 8 lat.”.

Art. 216. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dop∏atach do oprocentowania
kredytów mieszkaniowych o sta∏ej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922)
w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wyboru banków nie majà zastosowania przepisy o zamówieniach pu-
blicznych.”.

Art. 217. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên. zm.1)) w art. 76
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy zawieraniu umów o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych stosuje si´ od-
powiednio art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).”.

Art. 218. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap∏aty w transakcjach
handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323) w art. 3 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);”;

2) uchyla si´ pkt 4.

Art. 219. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informa-
cyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750) w art. 12 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. Koszty realizacji zadaƒ WSI, w zakresie których – ze wzgl´du na wy∏àczenie
ich jawnoÊci – nie mogà byç stosowane przepisy o finansach publicznych, prze-
pisy o rachunkowoÊci oraz przepisy o zamówieniach publicznych, sà finansowa-
ne z utworzonego na ten cel funduszu operacyjnego WSI.”.

DZIA¸ IX
PRZEPISY PRZEJÂCIOWE I KO¡COWE

Art. 220. 1. Do post´powaƒ o udzielenie zamówienia wszcz´tych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy oraz post´powaƒ odwo∏awczych i kontroli, które ich doty-
czà, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Do umów w sprawach zamówieƒ publicznych zawartych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 221. 1. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy Prezes Ra-
dy Ministrów og∏osi konkurs, o którym mowa w art. 153 ust. 1.
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874,
Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202,
poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37.



2. Do czasu powo∏ania Prezesa Urz´du wy∏onionego w drodze konkursu obo-
wiàzki Prezesa Urz´du pe∏ni Prezes Urz´du powo∏any na dotychczasowych zasadach.

Art. 222. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy Prezes Rady
Ministrów powo∏a Rad´, o której mowa w art. 157 ust. 1.

Art. 223. 1. Przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy odwo∏ania
rozpoznajà arbitrzy wpisani na list´ arbitrów prowadzonà przez Prezesa Urz´du
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Lista arbitrów, o której mowa w ust. 1, traci moc po up∏ywie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 224. Prezes Urz´du wpisuje na list´ arbitrów na pierwszà kadencj´ osoby,
o których mowa w art. 173 ust. 2, z tym ˝e kadencja osób, które zda∏y egzamin
z liczbà punktów ni˝szà od po∏owy limitu osób, które zostanà wpisane na list´ arbi-
trów, trwa 3 lata.

Art. 225. Traci moc ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicz-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz
z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591).

Art. 226. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12,
art. 14a ust. 6 pkt 1, art. 22 ust. 9, art. 25 ust. 3, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 86a ust. 2
i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
zachowujà moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie
art. 11 ust. 6, art. 26 ust. 4, art. 33 ust. 3, art. 96 ust. 5, art. 152 ust. 4 i art. 193 usta-
wy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 9 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 227. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 21 dni od dnia og∏oszenia, z wy-
jàtkiem:
1) art. 13 w zakresie dotyczàcym przekazywania wst´pnego og∏oszenia informacyj-

nego Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 43

ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49 ust. 3,
3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczàcym przekazywania og∏oszenia o zamówieniu

Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie dotyczàcym za-

wiadamiania o wyborze oferty Prezesa Urz´du, art. 95 ust. 2, art. 104 ust. 3, 
art. 108 pkt 2, art. 116 ust. 2, art. 118 ust. 4,

5) art. 128 w zakresie dotyczàcym przekazywania okresowego og∏oszenia informa-
cyjnego Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133, art. 134, art. 135,
7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczàcym niedope∏nienia obowiàzku przekaza-

nia og∏oszenia o zamówieniu Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich,

8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedstawiania Komisji Europejskiej rocznego spra-
wozdania o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ,

9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178 
– które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
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Przepisy wykonawcze
do ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówieƒ publicznych





ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia przewodniczàcego,

wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków 
Rady Zamówieƒ Publicznych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 470)

Na podstawie art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. WysokoÊç wynagrodzenia przys∏ugujàcego poszczególnym cz∏onkom Ra-
dy Zamówieƒ Publicznych za udzia∏ w jednym posiedzeniu wynosi dla:

1) przewodniczàcego Rady – 500 z∏;

2) wiceprzewodniczàcego Rady – 400 z∏;

3) pozosta∏ych cz∏onków Rady – 300 z∏.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 marca 2004 r.
w sprawie Êredniego kursu z∏otego w stosunku do euro 

stanowiàcego podstaw´ przeliczania wartoÊci zamówieƒ publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 40, poz. 356)

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Âredni kurs z∏otego w stosunku do euro stanowiàcy podstaw´ przeliczania
wartoÊci zamówieƒ publicznych wynosi 4,0468.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 marca 2004 r.
w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów

(Dz. U. z 2004 r. Nr 48, poz. 461)

Na podstawie art. 193 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Wynagrodzenie za czynnoÊci arbitra przy rozpoznaniu jednego odwo∏ania
wynosi 40% kwoty bazowej, ustalonej w ustawie bud˝etowej na dany rok na pod-
stawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wyna-
grodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.1)) dla pracowników paƒstwowej sfery bud˝etowej,
o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy.

2. Je˝eli odwo∏anie zostanie odrzucone z przyczyn, o których mowa w art. 187
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych, wynagro-
dzenie arbitra wynosi 20% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.

3. Je˝eli odwo∏anie zostanie cofni´te przed otwarciem rozprawy, wynagrodzenie
arbitra wynosi 10% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Przewodniczàcemu zespo∏u arbitrów przy rozpoznaniu jednego odwo∏ania
przys∏uguje wynagrodzenie ustalone odpowiednio wed∏ug zasad, o których mowa
w § 1, powi´kszone o po∏ow´.

§ 3. Arbitrowi oraz przewodniczàcemu zespo∏u arbitrów przys∏uguje zwrot uza-
sadnionych kosztów zwiàzanych z wykonywaniem przez nich czynnoÊci w post´po-
waniu odwo∏awczym, do kwoty nieprzekraczajàcej 350 z∏.

§ 4. Do wynagrodzenia za czynnoÊci arbitrów w post´powaniach odwo∏awczych
wszcz´tych przed dniem og∏oszenia ustawy bud˝etowej na dany rok w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stosuje si´ kwot´ bazowà z roku poprzedniego.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85,
poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, 
poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256.

2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utraci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia za
czynnoÊci arbitrów (Dz. U. Nr 85, poz. 774), zachowane w mocy na podstawie art. 226 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 



ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 marca 2004 r.
w sprawie wzorów og∏oszeƒ przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ
Publicznych oraz Urz´dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich1)

(Dz. U. z 2004 r. Nr 48, poz. 460)

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. OkreÊla si´ wzory og∏oszeƒ dotyczàcych:

1) planowanych zamówieƒ:
a) wst´pnego og∏oszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach, sta-

nowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,
b) okresowego og∏oszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach sekto-

rowych, nieb´dàcego zaproszeniem do ubiegania si´ o zamówienie, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

c) okresowego og∏oszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach sekto-
rowych, b´dàcego zaproszeniem do ubiegania si´ o zamówienie, stanowiàcy
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;

2) zamówieƒ o wartoÊci przekraczajàcej wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
5 000 000 euro dla robót budowlanych, a dla dostaw lub us∏ug – 130 000 euro,
udzielanych w trybie: przetargu nieograniczonego, zwanego dalej „procedurà
otwartà”, przetargu ograniczonego, zwanego dalej „procedurà ograniczonà”,
przetargu ograniczonego, do którego zastosowano art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych, zwanego dalej „procedurà
przyspieszonà ograniczonà”, negocjacji z og∏oszeniem, zwanego dalej „proce-
durà negocjacyjnà z uprzednim og∏oszeniem”, negocjacji z og∏oszeniem, do
którego zastosowano art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówieƒ publicznych, zwanego dalej „procedurà przyspieszonà negocjacyjnà”,
negocjacji bez og∏oszenia albo zamówienia z wolnej r´ki, zwanego dalej „proce-
durà negocjacyjnà z uprzednim og∏oszeniem”:
a) og∏oszenia o zamówieniu, stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia,
b) og∏oszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiàcy za∏àcznik nr 5 do rozporzà-

dzenia,
c) og∏oszenia o zamówieniu sektorowym, stanowiàcy za∏àcznik nr 6 do rozpo-

rzàdzenia,
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1) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 2001/78/WE z dnia 13 wrzeÊnia 2001 r.
zmieniajàcej za∏àcznik IV do dyrektywy 93/36/EWG, za∏àczniki IV, V i VI do dyrektywy
93/37/EWG, za∏àczniki III i IV do dyrektywy 92/50/EWG, zmienione dyrektywà 97/52/WE oraz
za∏àczniki XII–XV, XVII i XVIII do dyrektywy 93/38/EWG, zmienione dyrektywà 98/4/WE (dy-
rektywa w sprawie stosowania standardowych formularzy do publikacji og∏oszeƒ o zamówieniach
publicznych) (Dz. Urz. WE L 285 z 29.10.2001, str. 1 i n.).



d) og∏oszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego, stanowiàcy za∏àcznik nr 7
do rozporzàdzenia;

3) konkursu o wartoÊci przekraczajàcej wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty
130 000 euro, zwanego dalej „konkursem otwartym”:
a) og∏oszenia o konkursie, stanowiàcy za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia,
b) og∏oszenia o wynikach konkursu, stanowiàcy za∏àcznik nr 9 do rozporzà-

dzenia;

4) zamówieƒ o wartoÊci nieprzekraczajàcej wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci
kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych, a dla dostaw lub us∏ug – 130 000
euro:
a) og∏oszenia o zamówieniu, stanowiàcy za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia,
b) og∏oszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiàcy za∏àcznik nr 11 do rozporzà-

dzenia;

5) konkursu o wartoÊci nieprzekraczajàcej wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci
kwoty 130 000 euro:
a) og∏oszenia o konkursie, stanowiàcy za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia,
b) og∏oszenia o wynikach konkursu, stanowiàcy za∏àcznik nr 13 do rozporzà-

dzenia.

2. Instrukcja wype∏niania og∏oszeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, stanowi za-
∏àcznik nr 14 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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1) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utraci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ o zamówieniach
publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych oraz dodatkowych informacji za-
wartych w og∏oszeniach (Dz. U. Nr 91, poz. 816), zachowane w mocy na podstawie art. 226 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).



Za∏àcznik nr 1
WZÓR

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://simap.eu.int

WST¢PNE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE
O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH

Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

Czy niniejsze zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia w sprawie zamó-
wieƒ rzàdowych (GPA)? 
NIE TAK

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

524

Wype∏nia Urzàd Publikacji

Data otrzymania og∏oszenia ——————
Nr identyfikacyjny ————————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 2 – PL



I.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.3) RODZAJ ZAMAWIAJÑCEGO*
Szczebel centralny Instytucja UE
Szczebel regionalny/lokalny Podmiot prawa publicznego

Inny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ROBOTY BUDOWLANE

II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*
——————————————————————————————————————————————————

II.2) MIEJSCE WYKONANIA

——————————————————————————————————————————————————

Kod NUTS* —————————————————————————————————————————

II.3) NOMENKLATURA

II.3.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE) 

II.4) RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ———————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.5) SZACUNKOWY KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH BEZ VAT (o ile jest znany)
Mi´dzy ————————————— a ————————————— Waluta —————————

II.6) PLANOWANA DATA (o ile jest znana) ROZPOCZ¢CIA

procedury / / (dd/mm/rrrr)
robót budowlanych / / (dd/mm/rrrr)

II.7) DATA ZAKO¡CZENIA (o ile jest znana): / / (dd/mm/rrrr)
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* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 2 – PL



II.8) G¸ÓWNE WARUNKI FINANSOWANIA I P¸ATNOÂCI (o ile sà znane) ————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.9) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy)

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

(w celu podania szczegó∏ów odnoÊnie do cz´Êci zamówienia 
wykorzystaç za∏àcznik B tyle razy, ile jest to konieczne)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTAWY

US¸UGI

II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*
——————————————————————————————————————————————————

II.2) NOMENKLATURA

II.2.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): —————————————————

II.2.3) Kategoria us∏ug: 

II.3) RODZAJ I WARTOÂå DOSTAW LUB US¸UG DLA KA˚DEJ Z KATEGORII US¸UG

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.4) PLANOWANA DATA ROZPOCZ¢CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

(o ile jest znana)*
/ / (dd/mm/rrrr)

II.5) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy)

——————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————
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* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 2 – PL



II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*

——————————————————————————————————————————————————

II.2) NOMENKLATURA

II.2.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): —————————————————

II.2.3) Kategoria us∏ug: 

II.3) RODZAJ I WARTOÂå DOSTAW LUB US¸UG DLA KA˚DEJ Z KATEGORII US¸UG

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.4) PLANOWANA DATA ROZPOCZ¢CIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

/ / (dd/mm/rrrr)

II.5) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy)

——————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

(w celu podania szczegó∏ów odnoÊnie do cz´Êci zamówienia wykorzystaç za∏àcznik B
tyle razy, ile jest to konieczne)

...................... (Wykorzystaç powy˝szà sekcj´ formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  ......................

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) NUMER REFERENCYJNY NADANY SPRAWIE PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————
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* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 2 – PL



SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) CZY PUBLIKACJA NINIEJSZEGO OG¸OSZENIA JEST NIEOBOWIÑZKOWA?
NIE TAK

VI.2) CZY NINIEJSZE ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO

ZE ÂRODKÓW UE?*
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia ———

——————————————————————————————————————————————————

VI.3) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA / / (dd/mm/rrrr)

ZA¸ÑCZNIK A

1.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE
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* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 2 – PL

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)



ZA¸ÑCZNIK B
WST¢PNE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH

ZAMÓWIENIACH – INFORMACJE O CZ¢ÂCIACH ZAMÓWIENIA

CZ¢Âå Nr ..............................................................................................................................................

1) Nomenklatura

1.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE/CPA/CPC) ——————————————

2) Rodzaj i zakres ————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

3) Szacunkowy koszt (bez VAT): ———————— Waluta: ———————————————

4) Planowana data (o ile jest znana) rozpocz´cia: 
procedury / / (dd/mm/rrrr)
realizacji robót/dostaw/us∏ug / / (dd/mm/rrrr)

5) Data zakoƒczenia (o ile jest znana) / / (dd/mm/rrrr)

CZ¢Âå Nr ..............................................................................................................................................

1) Nomenklatura

1.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
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* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 2 – PL



1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE/CPA/CPC) ——————————————

2) Rodzaj i zakres ————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

3) Szacunkowy koszt (bez VAT): ————————— Waluta ————————————————

4) Planowana data (o ile jest znana) rozpocz´cia: 
procedury / / (dd/mm/rrrr)
realizacji robót/dostaw/us∏ug / / (dd/mm/rrrr)

5) Data zakoƒczenia (o ile jest znana) / / (dd/mm/rrrr)

...................... (Wykorzystaç powy˝szà sekcj´ formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  ......................
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* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 2 – PL
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Za∏àcznik nr 2
WZÓR

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://simap.eu.int

OKRESOWE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE
O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH

nieb´dàce zaproszeniem 
do ubiegania si´ o zamówienie

Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

Czy niniejsze zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia w sprawie zamó-
wieƒ rzàdowych (GPA)? 

NIE TAK

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

Wype∏nia Urzàd Publikacji

Data otrzymania og∏oszenia ——————
Nr identyfikacyjny ————————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 5 – PL



I.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ROBOTY BUDOWLANE

II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO* ————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.2) MIEJSCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

——————————————————————————————————————————————————

Kod NUTS* —————————————————————————————————————————

II.3) NOMENKLATURA

II.3.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE) ————————————————————

II.4) RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.5) SZACUNKOWY KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH (bez VAT) —————————————
Waluta ————————————

II.6) PLANOWANA DATA ROZPOCZ¢CIA (o ile jest znana)
procedury udzielenia zamówienia / / (dd/mm/rrrr)
robót budowlanych / / (dd/mm/rrrr)

II.7) PLANOWANA DATA ZAKO¡CZENIA / / (dd/mm/rrrr)
(o ile jest znana)

II.8) WARUNKI I SPOSÓB P¸ATNOÂCI

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————
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* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 5 – PL



II.9) RODZAJ PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Otwarta Ograniczona Negocjacyjna

II.10) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy)

——————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

(w celu podania szczegó∏ów odnoÊnie do cz´Êci zamówienia wykorzystaç za∏àcznik B
tyle razy, ile jest to konieczne)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTAWY

US¸UGI

II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO* ————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.2) MIEJSCE DOSTAW LUB MIEJSCE WYKONANIA US¸UG ————————————————

——————————————————————————————————————————————————

Kod NUTS* —————————————————————————————————————————

II.3) NOMENKLATURA

II.3.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC) —————————————————

II.3.3) Kategoria us∏ug (w przypadku zamówienia na us∏ugi)

II.4) RODZAJ I WARTOÂå DOSTAW/US¸UG ——————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.5) PLANOWANE ROZPOCZ¢CIE PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

(o ile jest znane)
/ / (dd/mm/rrrr)
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* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 5 – PL



II.6) RODZAJ PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Otwarta Ograniczona Negocjacyjna

II.7) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy) ————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

(w celu podania szczegó∏ów odnoÊnie do cz´Êci zamówienia wykorzystaç za∏àcznik B
tyle razy, ile jest to konieczne)

...................... (Wykorzystaç powy˝szà sekcj´ formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  ......................

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) NUMER REFERENCYJNY NADANY SPRAWIE PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) CZY PUBLIKACJA OG¸OSZENIA JEST NIEOBOWIÑZKOWA?
NIE TAK

VI.2) CZY NINIEJSZE ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO

ZE ÂRODKÓW UE?*
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia 

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

VI.3) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA: / / (dd/mm/rrrr)
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* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 5 – PL



ZA¸ÑCZNIK A

1.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

535

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

ZA¸ÑCZNIK B
OKRESOWE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE

O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH

INFORMACJE O CZ¢ÂCIACH ZAMÓWIENIA

CZ¢Âå Nr ..............................................................................................................................................

1) Nomenklatura

1.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE/CPA/CPC) ——————————————

2) Charakter i zakres —————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 5 – PL



3) Szacunkowy koszt (bez VAT) ———————— Waluta ———————————————

4) Planowana data (o ile jest znana) rozpocz´cia: 
procedury / / (dd/mm/rrrr)
realizacji robót/dostaw/us∏ug / / (dd/mm/rrrr)

5) Data zakoƒczenia (o ile jest znana): / / (dd/mm/rrrr)

CZ¢Âå Nr ..............................................................................................................................................

1) Nomenklatura

1.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE/CPA/CPC) ——————————————

2) Charakter i zakres —————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

3) Szacunkowy koszt (bez VAT): ————————— Waluta: ———————————————

4) Planowana data (o ile jest znana) rozpocz´cia: 
procedury / / (dd/mm/rrrr)
realizacji robót/dostaw/us∏ug / / (dd/mm/rrrr)

5) Data zakoƒczenia (o ile jest znana) / / (dd/mm/rrrr)
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* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 5 – PL
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Za∏àcznik nr 3
WZÓR

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://simap.eu.int

OKRESOWE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE
O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH

b´dàce zaproszeniem do ubiegania si´ 
o zamówienie

Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

Czy niniejsze zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia w sprawie zamó-
wieƒ rzàdowych (GPA)? 
NIE TAK

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

Wype∏nia Urzàd Publikacji

Data otrzymania og∏oszenia ——————
Nr identyfikacyjny ————————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 6 – PL



I.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DOKUMENTACJ¢

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.4) ADRES, POD KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå ZG¸OSZENIA WYRA˚AJÑCE ZAINTE-

RESOWANIE UDZIA¸EM

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ROBOTY BUDOWLANE

II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO* ————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.2) NOMENKLATURA

II.2.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): ———————————————————
(w celu podania szczegó∏ów odnoÊnie do cz´Êci zamówienia wykorzystaç za∏àcznik B
tyle razy, ile jest to konieczne)

II.3) RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
(w razie potrzeby wykorzystaç dodatkowà stron´)

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.4) TERMIN SK¸ADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIA¸U W POST¢POWANIU

/ / (dd/mm/rrrr)

II.5) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy)

——————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

538

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 6 – PL



II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*
——————————————————————————————————————————————————

II.2) NOMENKLATURA

II.2.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): ———————————————————
(w celu podania szczegó∏ów odnoÊnie do cz´Êci zamówienia wykorzystaç za∏àcznik B
tyle razy, ile jest to konieczne)

II.3) RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
(w razie potrzeby wykorzystaç dodatkowà stron´)

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.4) TERMIN SK¸ADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIA¸U W POST¢POWANIU

/ / (dd/mm/rrrr)

II.5) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy)

——————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

...................... (Wykorzystaç powy˝szà sekcj´ formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  ......................

539

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 6 – PL



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTAWY

US¸UGI

II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO* ————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.2) NOMENKLATURA

II.2.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): ————————————————

II.2.3) Kategoria us∏ug (w przypadku zamówienia na us∏ugi):
(w celu podania szczegó∏ów odnoÊnie do cz´Êci zamówienia wykorzystaç za∏àcznik B 
tyle razy, ile jest to konieczne)

II.3) RODZAJ I WARTOÂå DOSTAW/US¸UG 
(w razie potrzeby wykorzystaç dodatkowà stron´)

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.4) TERMIN SK¸ADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIA¸U W POST¢POWANIU

/ / (dd/mm/rrrr)

II.5) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy)

——————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————
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II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO* ————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.2) NOMENKLATURA

II.2.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): ————————————————

II.2.3) Kategoria us∏ug (w przypadku zamówienia na us∏ugi)
(w celu podania szczegó∏ów odnoÊnie do cz´Êci zamówienia wykorzystaç za∏àcznik B 
tyle razy, ile jest to konieczne)

II.3) RODZAJ I WARTOÂå DOSTAW/US¸UG 
(w razie potrzeby wykorzystaç dodatkowà stron´)

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.4) TERMIN SK¸ADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIA¸U W POST¢POWANIU

/ / (dd/mm/rrrr)

II.5) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy)

——————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

...................... (Wykorzystaç powy˝szà sekcj´ formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  ......................

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) NUMER REFERENCYJNY NADANY SPRAWIE PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*

——————————————————————————————————————————————————
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SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) CZY PUBLIKACJA OG¸OSZENIA JEST NIEOBOWIÑZKOWA?
NIE TAK

VI.2) CZY NINIEJSZE ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO

ZE ÂRODKÓW UE?*
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia 

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

VI.3) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA / / (dd/mm/rrrr)

ZA¸ÑCZNIK
OKRESOWE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE

O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH

B¢DÑCE ZAPROSZENIEM DO UBIEGANIA SI¢ O ZAMÓWIENIE

Informacje uzupe∏niajàce, które nale˝y dostarczyç w miar´ ich dost´pnoÊci
(informacje niezamieszczone w tym za∏àczniku 

powinny zostaç przekazane kandydatom, gdy stanà si´ dost´pne)

SEKCJA AII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

AII.1) OPIS

AII.1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane 
(w przypadku zamówienia na roboty budowlane)
Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocà jakichkolwiek Êrodków, robót budowlanych 
wymienionych w za∏àczniku XI do dyrektywy 93/38/EWG

AII.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy (w przypadku zamówienia na dostawy)
Kupno Najem Dzier˝awa Leasing Inne

AII.1.3) Czy jest to umowa ramowa? Nie Tak

AII.1.4) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajàcego* ————————————

———————————— ———————————— ———————————— ———————————
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AII.1.5) Opis (w razie potrzeby wykorzystaç dodatkowà stron´)

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

AII.1.6) Miejsce wykonania robót budowlanych, us∏ug lub miejsce dostaw

———————————— ———————————— ———————————— ————————

Kod NUTS* ———————————

AII.1.7) Podzia∏ zamówienia na cz´Êci
NIE TAK
(w celu podania szczegó∏ów odnoÊnie do cz´Êci zamówienia wykorzystaç za-
∏àcznik B tyle razy, ile jest to konieczne)
Oferty mo˝na sk∏adaç w odniesieniu do:
jednej cz´Êci kilku cz´Êci wszystkich cz´Êci

AII.2) WARTOÂå LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

AII.2.1) Ca∏kowita wartoÊç lub zakres (z uwzgl´dnieniem wszystkich cz´Êci 
i opcji, o ile dotyczy) ———————————— ——————————————————— 

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

AII.2.1.1) Opcje (o ile dotyczy). Opis i termin, w którym mogà byç wykonane
(o ile mo˝liwe) ———————————— ———————————— —————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

SEKCJA AIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

AIII.1) WARUNKI UDZIA¸U W POST¢POWANIU

AIII.1.1) Informacje dotyczàce sytuacji wykonawcy, dostawcy lub us∏ugo-
dawcy oraz informacje i formalnoÊci niezb´dne do oceny, czy spe∏-
nia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

AIII.1.1.1) Status prawny – wymagane dokumenty

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————
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AIII.1.1.2) ZdolnoÊç ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

AIII.1.1.3) ZdolnoÊç techniczna – wymagane dokumenty

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

AIII.1.2) Inne informacje

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

SEKCJA AIV: PROCEDURA

AIV.1) RODZAJ PROCEDURY

Ograniczona Nieograniczona

AIV.2) INNE INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

AIV.2.1) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
dodatkowych
Cena (o ile dotyczy) ———————————— Waluta ————————— ———
Warunki i sposób p∏atnoÊci ————————— ——— ————————— —————

AIV.2.2) Planowane daty (o ile sà znane)
Rozpocz´cie procedury / / (dd/mm/rrrr)
Rozpocz´cie robót budowlanych/ 
dostaw/wykonania us∏ug / / (dd/mm/rrrr)
Data zakoƒczenia (o ile jest znana) / / (dd/mm/rrrr)
lub
Czas trwania zamówienia miesi´cy i/lub dni

AIV.2.3) J´zyk lub j´zyki, w których nale˝y sporzàdzaç oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu:
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Inny (inne) –

paƒstwo trzecie
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SEKCJA AVI: INNE INFORMACJE

AVI.1) O ILE DOTYCZY, WSKAZAå, CZY ZAMÓWIENIE MA CHARAKTER POWTA-

RZAJÑCY SI¢ OKRESOWO, ORAZ PODAå PRZEWIDYWANY CZAS PUBLIKA-

CJI KOLEJNYCH OG¸OSZE¡

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————

AVI.2) INFORMACJE DODATKOWE (o ile dotyczy)
Zainteresowani wykonawcy, dostawcy lub us∏ugodawcy muszà poinfor-
mowaç zamawiajàcego, ˝e sà zainteresowani zamówieniem (zamówie-
niami); udzielenie zamówienia (zamówieƒ) b´dzie mo˝liwe bez póêniej-
szej publikacji zaproszenia do ubiegania si´ o zamówienie.

———————————— ———————————— ———————————— ————————

———————————— ———————————— ———————————— ————————
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ZA¸ÑCZNIK A

1.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 6 – PL



1.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DOKUMENTACJ¢
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Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

1.4) ADRES, POD KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIA¸U
W POST¢POWANIU

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 6 – PL



ZA¸ÑCZNIK B
OKRESOWE OG¸OSZENIE INFORMACYJNE

O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH

B¢DÑCE ZAPROSZENIEM DO UBIEGANIA SI¢
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJE O CZ¢ÂCIACH ZAMÓWIENIA

CZ¢Âå Nr ..............................................................................................................................................

1) Nomenklatura

1.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE/CPA/CPC) ——————————————

2) Rodzaj i zakres ———————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

3) Planowana data (o ile jest znana) rozpocz´cia: 
procedury / / (dd/mm/rrrr)
realizacji robót/dostaw/us∏ug / / (dd/mm/rrrr)

4) Data zakoƒczenia (o ile jest znana) / / (dd/mm/rrrr)

CZ¢Âå Nr ..............................................................................................................................................

1) Nomenklatura

1.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
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1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE/CPA/CPC) ——————————————

2) Rodzaj i zakres ———————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

3) Planowana data (o ile jest znana) rozpocz´cia: 
procedury / / (dd/mm/rrrr)
realizacji robót/dostaw/us∏ug / / (dd/mm/rrrr)

4) Data zakoƒczenia (o ile jest znana) / / (dd/mm/rrrr)

...................... (Wykorzystaç powy˝szà sekcj´ formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  ......................
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Za∏àcznik nr 4
WZÓR

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://simap.eu.int

OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

Czy niniejsze zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia w sprawie zamó-
wieƒ rzàdowych (GPA)? 
NIE TAK

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

Wype∏nia Urzàd Publikacji

Data otrzymania og∏oszenia ——————
Nr identyfikacyjny ————————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 1 – PL



I.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DOKUMENTACJ¢

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.4) ADRES, POD KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE

DO UDZIA¸U W POST¢POWANIU

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.5) RODZAJ ZAMAWIAJÑCEGO*
Szczebel centralny Instytucja UE
Szczebel regionalny/lokalny Podmiot prawa publicznego

Inny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane (w przypadku zamówienia na
roboty budowlane)
Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocà jakichkolwiek Êrodków, obiektu budowlanego od-
powiadajàcego wymogom okreÊlonym przez zamawiajàcego

II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy (w przypadku zamówienia na dostawy)
Kupno Najem Dzier˝awa Leasing Inne

II.1.3) Rodzaj zamówienia na us∏ugi (w przypadku zamówienia na us∏ugi)
Kategoria us∏ug

II.1.4) Czy jest to umowa ramowa?* NIE TAK

II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajàcego*

——————————————————————————————————————————————————

II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia (w razie potrzeby wykorzystaç dodatkowà
stron´)

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————
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II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, us∏ug lub miejsce dostaw
—————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

Kod NUTS* ————————————————————————————————————————

II.1.8) Nomenklatura

II.1.8.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC)
————————————————————————————————————————————————— 

II.1.9) Podzia∏ zamówienia na cz´Êci (w celu podania szczegó∏ów odnoÊnie do
cz´Êci zamówienia wykorzystaç Za∏àcznik B tyle razy, ile jest to konieczne)
NIE TAK
Oferty mo˝na sk∏adaç w odniesieniu do:
jednej cz´Êci kilku cz´Êci wszystkich cz´Êci

II.1.10) Czy dopuszcza si´ z∏o˝enie oferty wariantowej (o ile dotyczy)
NIE TAK

II.2) WIELKOÂå LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Ca∏kowita wartoÊç lub zakres zamówienia (z uwzgl´dnieniem wszyst-
kich cz´Êci i opcji, o ile dotyczy) 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

II.2.2) Opcje (o ile dotyczy). Opis i termin, w którym mogà byç wykonane
(o ile mo˝liwe) ——————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiàcach
i/lub w dniach (liczàc od daty udzielenia zamówienia)

Lub: Data rozpocz´cia / /
i/lub zakoƒczenia / / (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZÑCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

III.1.2) G∏ówne warunki finansowania i p∏atnoÊci i/lub odes∏anie do odpo-
wiednich przepisów (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.1.3) Forma prawna, jakà musi przyjàç grupa dostawców, wykonawców
lub us∏ugodawców, której udzielono zamówienia (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.2) WARUNKI UCZESTNICTWA

III.2.1) Informacje dotyczàce sytuacji wykonawcy, dostawcy lub us∏ugodaw-
cy oraz informacje i formalnoÊci niezb´dne do oceny, czy spe∏nia on
minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.2.1.1) Status prawny – wymagane dokumenty

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.2.1.2) ZdolnoÊç ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty

—————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.2.1.3) ZdolnoÊç techniczna – wymagane dokumenty

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 
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III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZÑCE ZAMÓWIE¡ NA US¸UGI

III.3.1) Czy Êwiadczenie us∏ugi zastrze˝one jest dla okreÊlonego zawodu?
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç odpowiednià ustaw´, rozporzàdzenie lub przepis admi-
nistracyjny
————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.3.2) Czy osoby prawne b´dà zobowiàzane do wskazania nazwisk oraz
kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wyko-
nanie zamówienia?
NIE TAK

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

Otwarta Przyspieszona ograniczona 
Ograniczona Przyspieszona negocjacyjna
Negocjacyjna

IV.1.1) Czy wybrano ju˝ kandydatów? (tylko w odniesieniu do procedury nego-
cjacyjnej i jeÊli dotyczy)
NIE TAK
JeÊli tak, podaç szczegó∏y w cz´Êci „Inne informacje” (sekcja VI) 

IV.1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

IV.1.3) WczeÊniejsze og∏oszenia dotyczàce tego samego zamówienia (o ile do-
tyczy)

IV.1.3.1) Wst´pne og∏oszenie informacyjne dotyczàce tego samego zamówienia
(o ile dotyczy)
Numer og∏oszenia /S - z / /
w spisie Dz. Urz. UE (dd/mm/rrrr)

IV.1.3.2) Inne wczeÊniejsze og∏oszenia
Numer og∏oszenia /S - z / /
w spisie Dz. Urz. UE (dd/mm/rrrr)

IV.1.4) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏a-
dania ofert (jeÊli dotyczy)
Liczba lub: Minimum /Maksimum 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

A) Najni˝sza cena
lub
B) Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod wzgl´dem:
B1) kryteria jak ni˝ej (o ile mo˝liwe, wed∏ug kolejnoÊci znaczenia)
1 —————————————— 4 —————————————— 7 ——————————————

2 —————————————— 5 —————————————— 8 ——————————————

3 —————————————— 6 —————————————— 9 ——————————————

KolejnoÊç wed∏ug znaczenia:        NIE TAK
lub:
B2) kryteria okreÊlone tak jak w dokumentach zamówienia

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiajàcego* ——————

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów do-
datkowych
Dost´pne do / / (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy) —————————————— Waluta ———————————————

Warunki i sposób p∏atnoÊci ——————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

IV.3.3) Termin sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu (w zale˝noÊci od tego, czy stosuje si´ procedur´ otwartà,
ograniczonà czy negocjacyjnà)

/ / (dd/mm/rrrr) lub dni od daty wys∏ania og∏oszenia
Godzina (o ile dotyczy) ——————————————

IV.3.4) Wys∏anie zaproszenia do sk∏adania ofert do wybranych kandydatów
(w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej)
Przybli˝ona data / / (dd/mm/rrrr)

IV.3.5) J´zyk lub j´zyki, w których mo˝na sporzàdzaç oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Inny (inne) – 

paƒstwo trzecie
——————————
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IV.3.6) Termin zwiàzania ofertà (w przypadku procedury otwartej)
Do / / (dd/mm/rrrr) lub miesi´cy i/lub dni 

od ostatecznego terminu 
sk∏adania ofert

IV.3.7) Warunki dotyczàce otwarcia ofert

IV.3.7.1) Osoby upowa˝nione do obecnoÊci podczas otwarcia ofert (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce
Data / / (dd/mm/rrrr) Godzina: ————————————————

Miejsce ———————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) CZY PUBLIKACJA OG¸OSZENIA JEST NIEOBOWIÑZKOWA?
NIE TAK

VI.2) O ILE DOTYCZY, WSKAZAå, CZY ZAMÓWIENIE MA CHARAKTER POWTARZA-

JÑCY SI¢ OKRESOWO ORAZ PODAå PRZYBLI˚ONE TERMINY PUBLIKACJI KO-

LEJNYCH OG¸OSZE¡

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

VI.3) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE

ÂRODKÓW UE?*
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia
————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

VI.4) INFORMACJE DODATKOWE (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

VI.5) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA / / (dd/mm/rrrr)
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ZA¸ÑCZNIK A

1.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

1.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DOKUMENTACJ¢

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 1 – PL



ZA¸ÑCZNIK B
INFORMACJE O CZ¢ÂCIACH ZAMÓWIENIA

CZ¢Âå Nr ..............................................................................................................................................

1) Nomenklatura

1.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) ——————————————

——————————————————————————————————————————————————

2) Krótki opis ——————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————
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1.4) ADRES, POD KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO
UDZIA¸U W POST¢POWANIU

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 1 – PL



3) Zakres lub wartoÊç —————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————  — — — 

4) Wskazanie innego terminu rozpocz´cia wykonania/terminu dostawy (o ile
dotyczy)
termin rozpocz´cia wykonania / / (dd/mm/rrrr)/termin dosta-
wy / / (dd/mm/rrrr)

CZ¢Âå Nr ..........................................................................................................

1) Nomenklatura

1.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) ——————————————

——————————————————————————————————————————————————

2) Krótki opis ——————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

3) Zakres lub wartoÊç —————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————  — — — 

4) Wskazanie innego terminu rozpocz´cia wykonania/terminu dostawy (o ile
dotyczy)
termin rozpocz´cia wykonania / / (dd/mm/rrrr)/termin dosta-
wy / / (dd/mm/rrrr)

......................... (Wykorzystaç powy˝szy za∏àcznik tyle razy, ile jest to konieczne) .........................
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Za∏àcznik nr 5
WZÓR

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://simap.eu.int

OG¸OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

Czy niniejsze zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia w sprawie zamó-
wieƒ rzàdowych (GPA)? 
NIE TAK

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

Wype∏nia Urzàd Publikacji

Data otrzymania og∏oszenia ——————
Nr identyfikacyjny ————————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 3 – PL



I.2) RODZAJ ZAMAWIAJÑCEGO*
Szczebel centralny Instytucja UE
Szczebel regionalny/lokalny Podmiot prawa publicznego

Inny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane Dostawy Us∏ugi 
Kategoria us∏ug  
W przypadku zamówieƒ 
na us∏ugi kategorii 17–27, 
czy zgadzajà si´ Paƒstwo 
na publikacj´ niniejszego 
og∏oszenia?
NIE TAK

II.2) CZY JEST TO UMOWA RAMOWA?* NIE TAK

II.3) NOMENKLATURA

II.3.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) ———————————

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

II.5) KRÓTKI OPIS

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 
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II.6) SZACUNKOWA WARTOÂå CA¸KOWITA (bez VAT)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

Otwarta Ograniczona Negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem

Przyspieszona ograniczona Przyspieszona negocjacyjna Negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia

IV.1.1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego og∏o-
szenia: patrz Za∏àcznik

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najni˝sza cena 
lub
oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod wzgl´dem 

———————————————————————— ——————————————————————

———————————————————————— ——————————————————————

———————————————————————— ——————————————————————
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SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) UDZIELENIE I WARTOÂå ZAMÓWIENIA

V.1.1) Nazwa i adres dostawcy, wykonawcy lub us∏ugodawcy, któremu
udzielono zamówienia

ZAMÓWIENIE Nr ——————————

562

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

V.1.2) Informacja o wartoÊci zamówienia lub o najtaƒszej i najdro˝szej ofer-
cie branej pod uwag´ (bez VAT)
Cena —————————————————————

lub: najtaƒsza oferta ——————————— /najdro˝sza oferta ———————————

Waluta ————————————————————

V.2) PODWYKONAWSTWO

V.2.1) Czy przewidywane jest powierzenie wykonania zamówienia podwy-
konawcom?
NIE TAK
JeÊli tak, okreÊliç przewidywanà wartoÊç lub cz´Êç zamówienia, która zo-
stanie powierzona podwykonawcom
WartoÊç (bez VAT): ——————————Waluta: ——————————Cz´Êç: ———%
Nie jest znana 

............. (Wykorzystaç powy˝szà sekcj´ formularza tyle razy, ile jest to konieczne) .............

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 3 – PL



SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) CZY PUBLIKACJA OGLOSZENIA JEST NIEOBOWIÑZKOWA?
NIE TAK

VI.2) NUMER REFERENCYJNY NADANY SPRAWIE PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

VI.3) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA / / (dd/mm/rrrr)

VI.4) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

VI.5) CZY ZAMÓWIENIE BY¸O OG¸OSZONE W DZIENNIKU URZ¢DOWYM UE?
NIE TAK
JeÊli tak, podaç odes∏anie do og∏oszenia

Numer og∏oszenia /S - z / /
w spisie Dz. Urz. UE (dd/mm/rrrr)

VI.6) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE

ÂRODKÓW UE?*
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia 

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

VI.7) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy) 

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————  

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

VI.8) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA / / (dd/mm/rrrr)
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ZA¸ÑCZNIK 
OG¸OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE
DOSTAWY
US¸UGI

IV.1.1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej
Powód wyboru procedury negocjacyjnej powinien byç zgodny z postano-
wieniami odpowiednich artyku∏ów dyrektyw: 

Roboty budowlane Art. 7 Dyrektywy 93/37/EWG
Dostawy Art. 6 Dyrektywy 93/36/EWG
Us∏ugi Art. 11 Dyrektywy 92/50/EWG

IV.1.1.1) Procedura negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem *
(a) wp∏yn´∏y nieprawid∏owe oferty – procedury otwartej

lub oferty, które nie mog∏y byç – procedury ograniczonej
przyj´te w toku

(b) charakter robót budowlanych/us∏ug 
lub zwiàzane z nimi ryzyko nie pozwalajà 
na dokonanie wczeÊniejszej ogólnej wyceny

(c) charakter us∏ug sprawia, ˝e specyfikacji 
zamówienia nie mo˝na ustaliç 
z wystarczajàcà precyzjà, pozwalajàcà 
na udzielenie zamówienia zgodnie 
z przepisami procedury otwartej lub ograniczonej

(d) roboty budowlane sà wykonywane wy∏àcznie 
w celach badawczych, doÊwiadczalnych 
lub rozwojowych, nie zaÊ w celu osiàgni´cia 
zysku lub w celu pokrycia kosztów dzia∏alnoÊci 
badawczo-rozwojowej

IV.1.1.2) Procedura negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia
(e) nie wp∏yn´∏y oferty lub wp∏yn´∏y – procedury otwartej

nieprawid∏owe oferty w toku – procedury ograniczonej
(f) produkty b´dàce przedmiotem 

zamówienia sà wytwarzane wy∏àcznie 
w celach naukowych, doÊwiadczalnych 
lub rozwojowych, zgodnie z warunkami 
okreÊlonymi w dyrektywie 
(dotyczy wy∏àcznie dostaw)
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(g) roboty budowlane/dostawy/us∏ugi 
mogà byç zrealizowane tylko przez 
okreÊlonego oferenta z przyczyn – technicznych

– artystycznych
– zwiàzanych z ochronà 

praw wy∏àcznych
(h) z uwagi na wyjàtkowo pilny charakter 

sprawy zwiàzany z wydarzeniami, 
których instytucja zamawiajàca 
nie mog∏a przewidzieç oraz zgodnie 
z warunkami ÊciÊle okreÊlonymi 
w dyrektywach

(i) dodatkowe roboty budowlane/dostawy/ 
us∏ugi sà zamawiane zgodnie 
z warunkami ÊciÊle okreÊlonymi 
w dyrektywach

(j) nowe roboty budowlane/us∏ugi, b´dàce 
powtórzeniem robót budowlanych/ 
us∏ug oraz zgodnie z warunkami ÊciÊle 
okreÊlonymi w dyrektywach

(k) zamówienie na us∏ugi przyznane 
zwyci´zcy lub jednemu ze zwyci´zców 
przeprowadzonego konkursu 
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Za∏àcznik nr 6
WZÓR

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://simap.eu.int

OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

Czy niniejsze zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia w sprawie zamó-
wieƒ rzàdowych (GPA)? 
NIE TAK

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

Wype∏nia Urzàd Publikacji

Data otrzymania og∏oszenia ——————
Nr identyfikacyjny ————————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 4 – PL
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I.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE:
Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DOKUMENTACJ¢:
Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.4) ADRES, POD KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE

DO UDZIA¸U W POST¢POWANIU:
Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane (w przypadku zamówienia na
roboty budowlane)
Wykonanie Zaprojektowanie Wykonanie, za pomocà 

i wykonanie jakichkolwiek Êrodków, robót 
w zakresie budownictwa lub in˝ynierii 
làdowej i wodnej wymienionych
w za∏àczniku XI do dyrektywy 93/38

II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy (w przypadku zamówienia na dostawy)
Kupno Najem Dzier˝awa Leasing Inne

II.1.3) Rodzaj zamówienia na us∏ugi (w przypadku zamówienia na us∏ugi)
Kategoria us∏ug

II.1.4) Czy jest to umowa ramowa?* NIE TAK

II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajàcego*

——————————————————————————————————————————————————

II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia (w razie potrzeby wykorzystaç dodatkowà
stron´)

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, us∏ug lub miejsce dostaw
—————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

Kod NUTS* ————————————————————————————————————————

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 4 – PL



II.1.8) Nomenklatura

II.1.8.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC)

————————————————————————————————————————————————— 

II.1.9) Podzia∏ zamówienia na cz´Êci (w celu podania szczegó∏ów odnoÊnie do
cz´Êci zamówienia wykorzystaç Za∏àcznik B tyle razy, ile jest to konieczne)
NIE TAK
Oferty mo˝na sk∏adaç w odniesieniu do:
jednej cz´Êci kilku cz´Êci wszystkich cz´Êci

II.1.10) Czy dopuszcza si´ z∏o˝enie oferty wariantowej (o ile dotyczy)
NIE TAK

II.1.11) Odstàpienie od obowiàzku stosowania specyfikacji europejskich
NIE TAK JeÊli tak, zaznaczyç odpowiednie pola w za∏àczniku C

II.2) WARTOÂå LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Ca∏kowita wartoÊç lub zakres zamówienia (z uwzgl´dnieniem wszyst-
kich cz´Êci i opcji, o ile dotyczy) 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

II.2.2) Opcje (o ile dotyczy). Opis i termin, w którym mogà byç wykonane
(jeÊli mo˝liwe)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Lub: Okres w miesiàcach
i/lub w dniach (liczàc od daty udzielenia zamówienia)

Lub: Data rozpocz´cia / /
i/lub zakoƒczenia / / (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZÑCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (o ile dotyczy) —————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

III.1.2) G∏ówne warunki finansowania i p∏atnoÊci oraz/lub odes∏anie do prze-
pisów, w których sà one zawarte (jeÊli dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.1.3) Forma prawna, jakà musi przyjàç grupa dostawców, wykonawców
lub us∏ugodawców, której udzielono zamówienia (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.2) WARUNKI UCZESTNICTWA

III.2.1) Informacje dotyczàce sytuacji wykonawcy, dostawcy lub us∏ugodaw-
cy oraz informacje i formalnoÊci niezb´dne do oceny, czy spe∏nia on
minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.2.1.1) Status prawny – wymagane dokumenty

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.2.1.2) ZdolnoÊç ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty

—————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.2.1.3) ZdolnoÊç techniczna – wymagane dokumenty

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 4 – PL



III.2.1.4) Inne informacje (o ile dotyczy)

—————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZÑCE ZAMÓWIE¡ NA US¸UGI

III.3.1) Czy Êwiadczenie us∏ugi zastrze˝one jest dla okreÊlonego zawodu?
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç odpowiednià ustaw´, rozporzàdzenie lub przepis admi-
nistracyjny

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.3.2) Czy osoby prawne b´dà zobowiàzane do wskazania nazwisk oraz
kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wyko-
nanie zamówienia?
NIE TAK

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

Otwarta Ograniczona Negocjacyjna

IV.1.1) WczeÊniejsze og∏oszenia dotyczàce tego samego zamówienia (o ile do-
tyczy)

IV.1.1.1) Okresowe og∏oszenie informacyjne dotyczàce tego samego zamówienia
Numer og∏oszenia /S - z / /
w spisie Dz. Urz. UE (dd/mm/rrrr)

IV.1.1.2) Inne wczeÊniejsze og∏oszenia
Numer og∏oszenia /S - z / /
w spisie Dz. Urz. UE (dd/mm/rrrr)

IV.1.2) Liczba przedsi´biorców, którzy zostanà zaproszeni do sk∏adania ofert
(jeÊli dotyczy)
Liczba lub: Minimum /maksimum 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

A) Najni˝sza cena
lub
B) Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod wzgl´dem:
B1) kryteria jak ni˝ej (o ile mo˝liwe, wed∏ug kolejnoÊci znaczenia)
1 —————————————— 4 —————————————— 7 ——————————————

2 —————————————— 5 —————————————— 8 ——————————————

3 —————————————— 6 —————————————— 9 ——————————————

Wed∏ug kolejnoÊci i znaczenia NIE TAK
lub
B2) kryteria okreÊlone tak jak w dokumentach zamówienia

IV.3) INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiajàcego* ——————

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów do-
datkowych
Dost´pne do: / / (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy) —————————————— Waluta ———————————————
Warunki i sposób p∏atnoÊci ——————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

IV.3.3) Termin sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu (w zale˝noÊci od tego, czy stosuje si´ procedur´ otwartà,
ograniczonà czy negocjacyjnà)

/ / (dd/mm/rrrr) lub dni od daty wys∏ania og∏oszenia
Godzina (o ile dotyczy) ——————————————

IV.3.4) Wys∏anie zaproszenia do sk∏adania ofert do wybranych kandydatów
(w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej)
Przewidywana data: / / (dd/mm/rrrr)

IV.3.5) J´zyk lub j´zyki, w których mo˝na sporzàdzaç oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Inny (inne) – 

paƒstwo trzecie
——————————
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IV.3.6) Termin zwiàzania ofertà (w procedurze otwartej)
Do: / / (dd/mm/rrrr) lub miesi´cy i/lub dni 

od ostatecznego terminu 
sk∏adania ofert

IV.3.7) Warunki dotyczàce otwarcia ofert

IV.3.7.1) Osoby upowa˝nione do obecnoÊci podczas otwarcia ofert (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce
Data: / / (dd/mm/rrrr) Godzina: ———————————————

Miejsce: ——————————————————————————————————————————

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) CZY PUBLIKACJA OG¸OSZENIA JEST NIEOBOWIÑZKOWA?*
NIE TAK

VI.2) JEÂLI DOTYCZY, WSKAZAå, CZY ZAMÓWIENIE MA CHARAKTER POWTARZA-

JÑCY SI¢ OKRESOWO, ORAZ PODAå PRZYBLI˚ONE TERMINY PUBLIKACJI KO-

LEJNYCH OG¸OSZE¡

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

VI.3) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE

ÂRODKÓW UE?*
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

VI.4) INFORMACJE DODATKOWE (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

VI.5) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA: / / (dd/mm/rrrr)
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* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 4 – PL

ZA¸ÑCZNIK A

1.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

1.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
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ZA¸ÑCZNIK B
OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

INFORMACJE O CZ¢ÂCIACH ZAMÓWIENIA

CZ¢Âå Nr ..............................................................................................................................................

1) Nomenklatura

1.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) ——————————————

——————————————————————————————————————————————————

2) Krótki opis ——————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

1.4) ADRES, POD KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO
UDZIA¸UW POST¢POWANIU

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 4 – PL
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3) Zakres lub wartoÊç —————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————  — — — 

4) Wskazanie innych terminów rozpocz´cia wykonania/terminów dostawy
(o ile dotyczy)
Termin rozpocz´cia wykonania / / (dd/mm/rrrr)/
termin dostawy / / (dd/mm/rrrr)

CZ¢Âå Nr ..........................................................................................................

1) Nomenklatura

1.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) ——————————————

——————————————————————————————————————————————————

2) Krótki opis ——————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

3) Zakres lub wartoÊç —————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————  — — — 

4) Wskazanie innych terminów rozpocz´cia wykonania/terminów dostawy
(o ile dotyczy)
Termin rozpocz´cia wykonania / / (dd/mm/rrrr)/
termin dostawy / / (dd/mm/rrrr)

......................... (Wykorzystaç powy˝szy za∏àcznik tyle razy, ile jest to konieczne) .........................

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 4 – PL



ZA¸ÑCZNIK C
OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

WYJÑTKI OD STOSOWANIA SPECYFIKACJI EUROPEJSKICH

Artyku∏ 18(6) dyrektywy 93/38/EWG

ROBOTY BUDOWLANE
DOSTAWY
US¸UGI

Od obowiàzku okreÊlania specyfikacji technicznych poprzez odwo∏anie si´ do
specyfikacji europejskich odstàpiono, poniewa˝:
(szczegó∏owy tekst zamieszczony jest w dyrektywie)

Technicznie niemo˝liwe jest nale˝yte ustalenie, czy produkt zgodny
jest ze specyfikacjami europejskimi;

Wype∏nienie tego obowiàzku utrudnia∏oby stosowanie dyrektywy
Rady 86/361/EWG z 24 lipca 1986 r. w sprawie wst´pnego etapu
wzajemnego uznawania homologacji koƒcowych urzàdzeƒ teleko-
munikacyjnych lub decyzji Rady 87/95/EWG z 22 grudnia 1986 r.
w sprawie normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych
i telekomunikacji;

Wykorzystanie tych specyfikacji zobowiàzywa∏oby podmiot zama-
wiajàcy do nabywania produktów niekompatybilnych z urzàdzeniami
ju˝ u˝ywanymi lub powodowa∏oby nieproporcjonalnie du˝e koszty lub
nieproporcjonalne trudnoÊci techniczne;

Specyfikacja europejska jest nieodpowiednia dla danego zastosowania
lub nie uwzgl´dnia post´pu technicznego, który nastàpi∏ od chwili jej
przyj´cia;

Dany projekt jest rzeczywiÊcie innowacyjny i stosowanie specyfikacji
europejskich nie by∏oby w∏aÊciwe.
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Za∏àcznik nr 7
WZÓR

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://simap.eu.int

OG¸OSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

Czy niniejsze zamówienie jest obj´te zakresem Porozumienia w sprawie zamó-
wieƒ rzàdowych (GPA)? 
NIE TAK

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

Wype∏nia Urzàd Publikacji

Data otrzymania og∏oszenia ——————
Nr identyfikacyjny ————————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 7 – PL



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane Dostawy Us∏ugi 
Kategoria us∏ug  
W przypadku zamówienia 
na us∏ugi kategorii 17–27 
czy zgadzajà si´ Paƒstwo 
na publikacj´ niniejszego 
og∏oszenia?
NIE TAK

II.2) CZY JEST TO UMOWA RAMOWA?* NIE TAK

II.3) NOMENKLATURA

II.3.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) ———————————

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

II.5) KRÓTKI OPIS

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

II.6) SZACUNKOWA WARTOÂå CA¸KOWITA (bez VAT)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

Otwarta Negocjacyjna z uprzednim og∏oszeniem
Ograniczona Negocjacyjna bez uprzedniego og∏oszenia

IV.1.1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego og∏o-
szenia (jeÊli dotyczy wykorzystaç za∏àcznik 1)

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Najni˝sza cena 
lub
oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod wzgl´dem 
(w pkt V.4.2.4 nale˝y okreÊliç kryteria)

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE Nr ——————————

V.1) UDZIELENIE I WARTOÂå ZAMÓWIENIA

V.1.1) Nazwa i adres dostawcy, wykonawcy lub us∏ugodawcy, któremu
udzielono zamówienia
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Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)



V.1.2) Informacja o wartoÊci zamówienia lub o najtaƒszej i najdro˝szej ofer-
cie branej pod uwag´ (bez VAT)
Cena —————————————————————

lub: najtaƒsza oferta ——————————— /najdro˝sza oferta ———————————

Waluta ————————————————————

V.2) PODWYKONAWSTWO

Czy przewidywane jest powierzenie wykonania zamówienia podwy-
konawcom?
NIE TAK
JeÊli tak, okreÊliç przewidywanà wartoÊç lub cz´Êç zamówienia, która zo-
stanie powierzona podwykonawcom
WartoÊç (bez VAT) ——————————————————— Waluta ——————————

Lub: cz´Êç —————— %

V.3) CENA ZAP¸ACONA ZA ZAKUPY OKAZYJNE (o ile dotyczy)
WartoÊç (bez VAT) ——————————————————— Waluta ——————————

ZAMÓWIENIE Nr ——————————

V.1) UDZIELENIE I WARTOÂå ZAMÓWIENIA

V.1.1) Nazwa i adres dostawcy, wykonawcy lub us∏ugodawcy, któremu
udzielono zamówienia
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Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
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V.1.2) Informacje o wartoÊci zamówienia lub o najtaƒszej i najdro˝szej ofer-
cie branej pod uwag´ (bez VAT)
Cena —————————————————————

lub: najtaƒsza oferta ——————————— /najdro˝sza oferta ———————————

Waluta ————————————————————

V.2) PODWYKONAWSTWO

Czy przewidywane jest powierzenie wykonania zamówienia podwy-
konawcom?
NIE TAK
JeÊli tak, okreÊliç przewidywanà wartoÊç lub cz´Êç zamówienia, która zo-
stanie powierzona podwykonawcom
WartoÊç (bez VAT) ——————————————————— Waluta ——————————

Lub: cz´Êç —————— %

V.3) CENA ZAP¸ACONA ZA ZAKUPY OKAZYJNE (o ile dotyczy)
WartoÊç (bez VAT) ——————————————————— Waluta ——————————

...................... (Wykorzystaç powy˝szà sekcj´ formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  ......................

V.4) OBOWIÑZKOWE INFORMACJE NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI

V.4.1) Liczba udzielonych zamówien

V.4.2) Zamówienie Nr

V.4.2.1) WartoÊç zamówienia: WartoÊç (bez VAT) ————— Waluta —————————

V.4.2.2) Kraj pochodzenia produktu lub us∏ugi
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
spoza (EOG)

Kraj obj´ty Porozumieniem w sprawie zamówieƒ rzàdowych (GPA)?
NIE TAK

V.4.2.3) Czy odstàpiono od obowiàzku stosowania specyfikacji europejskich?
NIE TAK
JeÊli tak, zaznaczyç odpowiednie pola w za∏àczniku II

V.4.2.4) Kryteria oceny ofert
Najni˝sza cena
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
Inne (Art. 35) —————————————————

—————————————————————————————————————————————————
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V.4.2.5) OFERTY WARIANTOWE

Czy zamówienie zosta∏o udzielone oferentowi,
który z∏o˝y∏ ofert´ wariantowà NIE TAK

V.4.2.6) RA˚ÑCO NISKIE CENY

Czy odrzucono oferty na tej podstawie, 
˝e zawierajà ceny ra˝àco niskie? NIE TAK

V.4.2) Zamówienie Nr

V.4.2.1) WartoÊç zamówienia: WartoÊç (bez VAT) ————— Waluta —————————

V.4.2.2) Kraj pochodzenia produktu lub us∏ugi
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
spoza (EOG)

Kraj obj´ty Porozumieniem w sprawie zamówieƒ rzàdowych (GPA)?
NIE TAK

V.4.2.3) Czy odstàpiono od obowiàzku stosowania specyfikacji europejskich?
NIE TAK
JeÊli tak, zaznaczyç odpowiednie pola w za∏àczniku II

V.4.2.4) Kryteria oceny ofert
Najni˝sza cena
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
Inne (Art. 35) —————————————————

—————————————————————————————————————————————————

V.4.2.5) OFERTY WARIANTOWE

Czy zamówienie zosta∏o udzielone oferentowi,
który z∏o˝y∏ ofert´ wariantowà NIE TAK

V.4.2.6) RA˚ÑCO NISKIE CENY

Czy odrzucono oferty na tej podstawie, 
˝e zawierajà ceny ra˝àco niskie? NIE TAK

............................................. (Wykorzystaç sekcj´ V.4 tyle razy, ile jest to konieczne)  .............................................
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SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) CZY PUBLIKACJA OG¸OSZENIA JEST NIEOBOWIÑZKOWA?
NIE TAK

VI.2) NUMER REFERENCYJNY NADANY SPRAWIE PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO*

———————————————————————————————————————————————————

VI.3) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA / / (dd/mm/rrrr)

VI.4) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

VI.5) CZY ZAMÓWIENIE BY¸O PRZEDMIOTEM OG¸OSZENIA W DZIENNIKU URZ¢DO-

WYM UE?
NIE TAK
JeÊli tak, podaç odes∏anie do og∏oszenia

/S - z / / (dd/mm/rrrr)

VI.6) RODZAJ ZAPROSZENIA DO UBIEGANIA SI¢ O ZAMÓWIENIE

Og∏oszenie o zamówieniu
Okresowe og∏oszenie informacyjne
Og∏oszenie o systemie kwalifikacji

VI.7) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ÂROD-

KÓW UE?*
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

VI.8) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy) 

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

VI.9) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA / / (dd/mm/rrrr)
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ZA¸ÑCZNIK I
OG¸OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego og∏oszenia
Art. 20 ust. 2 oraz art. 16 dyrektywy 93/38/EWG

ROBOTY BUDOWLANE
DOSTAWY
US¸UGI

Powód wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego og∏oszenia powinien byç
zgodny z odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 93/38/EWG (art. 20 ust. 2 lub
art. 16).
Zaznaczyç odpowiednie pola poni˝ej (szczegó∏owy tekst zawarty jest w odpowied-
nich artyku∏ach)

a) Nie wp∏yn´∏y oferty lub nie wp∏yn´∏y odpowiednie
oferty w toku procedury z uprzednim og∏oszeniem

b) Dane zamówienie ma na celu wy∏àcznie badania, eks-
peryment, studia lub prace rozwojowe

c) Roboty budowlane/dostawy/us∏ugi mogà byç zreali-
zowane ylko przez okreÊlonego oferenta z przyczyn:

– technicznych
– artystycznych
– zwiàzanych

z ochronà 
praw
wy∏àcznych

d) Wyjàtkowo pilny charakter sprawy spowodowany
wydarzeniami, których podmiot zamawiajàcy nie móg∏ 
przewidzieç

e) Dodatkowe dostawy
f) Dodatkowe roboty budowlane lub us∏ugi
g) Nowe roboty budowlane, polegajàce na powtórzeniu

podobnych robót budowlanych
h) Dostawy zamawiane na gie∏dzie
i) Zamówienia udzielane na podstawie umowy ramowej
j) Zakupy okazyjne
k) Zakup towarów na szczególnie korzystnych warunkach
l) CzynnoÊci wynikajàce z konkursu

m) Zamówienie na us∏ugi kategorii 17–27 (wymienione 
w za∏àczniku XVI B)
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ZA¸ÑCZNIK II
OG¸OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

Wyjàtki od stosowania specyfikacji europejskich
Art. 18(6) dyrektywy 93/38/EWG

ROBOTY BUDOWLANE
DOSTAWY
US¸UGI

Od obowiàzku okreÊlania specyfikacji technicznych poprzez odwo∏anie si´ do
specyfikacji europejskich odstàpiono, poniewa˝:
(szczegó∏owy tekst zawarty jest w odpowiednim artykule dyrektywy)

Technicznie niemo˝liwe jest nale˝yte ustalenie, czy produkt zgodny jest ze
specyfikacjami europejskimi;

Wype∏nienie tego obowiàzku utrudnia∏oby stosowanie dyrektywy Rady
86/361/EWG z 24 lipca 1986 r. w sprawie wst´pnego etapu wzajemnego
uznawania homologacji koƒcowych urzàdzeƒ telekomunikacyjnych lub
decyzji Rady 87/95/EWG z 22 grudnia 1986 r. w sprawie normalizacji
w dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacji;

Wykorzystanie tych specyfikacji zobowiàzywa∏oby podmiot zamawiajàcy do
nabywania produktów niekompatybilnych z urzàdzeniami ju˝ u˝ywanymi
lub powodowa∏oby nieproporcjonalnie du˝e koszty lub nieproporcjonalne
trudnoÊci techniczne;

Specyfikacja europejska jest nieodpowiednia dla danego zastosowania lub
nie uwzgl´dnia post´pu technicznego, który nastàpi∏ od chwili jej przyj´cia;

Dany projekt jest rzeczywiÊcie innowacyjny i stosowanie specyfikacji
europejskich nie by∏oby w∏aÊciwe.
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Za∏àcznik nr 8
WZÓR

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://simap.eu.int

OG¸OSZENIE O KONKURSIE

Us∏ugi
Sektor

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

Wype∏nia Urzàd Publikacji

Data otrzymania og∏oszenia ——————
Nr identyfikacyjny ————————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 10 – PL



I.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DOKUMENTACJ¢

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.4) ADRES, POD KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO

UDZIA¸U W KONKURSIE/PRACE KONKURSOWE

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.5) RODZAJ ZAMAWIAJÑCEGO*
Szczebel centralny Instytucja UE
Szczebel regionalny/lokalny Podmiot prawa publicznego

Inny

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) OPIS KONKURSU

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiajàcego* ————————————

—————————————————————————————————————————————————

II.1.2) Opis

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

II.1.3) Miejsce ——————————————————————————————————————————

Kod NUTS* ————————————————————————————————————————

II.1.4) Nomenklatura

II.1.4.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.1.4.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPC) ————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

Kategoria us∏ug
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

III.2) CZY UDZIA¸ ZASTRZE˚ONY JEST DLA OKREÂLONEGO ZAWODU?
(o ile dotyczy)
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç dla jakiego zawodu ———————————————————————

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ KONKURSU

Otwarty Ograniczony

IV.1.1) Liczba uczestników lub przedzia∏ (o ile dotyczy)
Liczba lub: maksimum /minimum 

IV.1.1.1) Nazwy wybranych uczestników (o ile dotyczy)
1 ———————————————————————————————————————————————

2 ———————————————————————————————————————————————

3 ———————————————————————————————————————————————

4 ———————————————————————————————————————————————

5 ———————————————————————————————————————————————

6 ———————————————————————————————————————————————

7 ———————————————————————————————————————————————

IV.2) KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

IV.3) INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiajàcego* —————

————————————————————————————————————————————————— 
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IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentacji oraz dokumentów dodatkowych
Dost´pne do / / (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy) ——————————————————— Waluta ——————————

Warunki i sposób p∏atnoÊci ——————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

IV.3.3) Termin sk∏adania prac konkursowych lub wniosków o dopuszczenie
do udzia∏u w konkursie (w zale˝noÊci od tego, czy stosuje si´ konkurs
otwarty czy ograniczony)

/ / (dd/mm/rrrr)  lub  dni (od wys∏ania og∏oszenia)
Godzina (o ile dotyczy) ——————————

IV.3.4) Wys∏anie zaproszeƒ do udzia∏u w konkursie do wybranych kandyda-
tów (w przypadku konkursu ograniczonego)
Przybli˝ona data / / (dd/mm/rrrr)

IV.3.5) J´zyk lub j´zyki, których mogà u˝ywaç kandydaci
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Inny (inne) – 

paƒstwo trzecie
——————————

IV.4) NAGRODY I SÑD KONKURSOWY

IV.4.1) Liczba oraz wartoÊç nagród, które zostanà przyznane (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

IV.4.2) Szczegó∏y dotyczàce zwrotu kosztów (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

IV.4.3) Czy w nast´pstwie niniejszego konkursu zamówienie na us∏ugi musi
zostaç udzielone zwyci´zcy lub zwyci´zcom konkursu?
NIE TAK

IV.4.4) Czy decyzja sàdu konkursowego jest wià˝àca dla zamawiajàcego?
NIE TAK

IV.4.5) Imiona i nazwiska cz∏onków sàdu konkursowego (jeÊli dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 
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SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) CZY PUBLIKACJA OG¸OSZENIA JEST NIEOBOWIÑZKOWA?
NIE TAK

VI.2) CZY KONKURS DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ÂROD-

KÓW UE?*
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç nazw´ projektu/programu oraz wszelkie pomocne odnie-
sienia ——————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (o ile dotyczy) 

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

VI.4) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA / / (dd/mm/rrrr)
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ZA¸ÑCZNIK A

1.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
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1.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DOKUMENTACJ¢

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

1.4) ADRES, POD KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIA¸U
W KONKURSIE/PRACE KONKURSOWE

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
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Za∏àcznik nr 9
WZÓR

UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://simap.eu.int

OG¸OSZENIE O WYNIKACH
KONKURSU

Us∏ugi
Sektor

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

Wype∏nia Urzàd Publikacji

Data otrzymania og∏oszenia ——————
Nr identyfikacyjny ————————————

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 11 – PL

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJÑCEGO*
Szczebel centralny Instytucja UE
Szczebel regionalny/lokalny Podmiot prawa publicznego

Inny



SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/OPIS PRACY KONKURSOWEJ

II.1) NAZWA NADANA KONKURSOWI PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO* ——————————

—————————————————————————————————————————————————

II.2) NOMENKLATURA

II.2.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV) 
S∏ownictwo g∏ówne S∏ownictwo uzupe∏niajàce (jeÊli dotyczy)

G∏ówny przedmiot . . . - - - -

Dodatkowe przedmioty . . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -
. . . - - - -

II.2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPC) ————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

Kategoria us∏ug

II.3) OPIS

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

II.4) WARTOÂå NAGRODY LUB NAGRÓD (o ile dotyczy)

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————
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SEKCJA V: WYNIKI KONKURSU

V.1) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ NAGRODY (jeÊli dotyczy)

V.1.1) Nazwa i adres zwyci´zcy(-ów) konkursu
MIEJSCE —————————————————————

594

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

V.1.2) WartoÊç nagrody
Cena (bez VAT) —— ————— ————— ————————Waluta ————— —————————

V.1.1) Nazwa i adres zwyci´zcy(-ów) konkursu
MIEJSCE —————————————————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

V.1.2) WartoÊç nagrody
Cena (bez VAT) —— ————— ————— ————————Waluta ————— —————————

............................................ (Wykorzystaç sekcj´ V.1.1 tyle razy, ile jest to konieczne)  ...........................................

* Wype∏nienie tego pola nie jest niezb´dne dla publikacji og∏oszenia. Formularz standardowy 11 – PL



SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) CZY PUBLIKACJA OG¸OSZENIA JEST NIEOBOWIÑZKOWA?
NIE TAK

VI.2) LICZBA UCZESTNIKÓW

VI.3) LICZBA UCZESTNIKÓW ZAGRANICZNYCH

VI.4) CZY KONKURS BY¸ PRZEDMIOTEM OG¸OSZENIA W DZIENNIKU URZ¢DOWYM

UE?
NIE TAK
JeÊli tak, podaç numer og∏oszenia w spisie Dz. Urz. UE:

/S - z / / (dd/mm/rrrr)

VI.5) CZY KONKURS DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ÂROD-

KÓW UE?*
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

VI.6) INNE INFORMACJE (jeÊli dotyczy) 

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

VI.7) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA / / (dd/mm/rrrr)
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Za∏àcznik nr 10
WZÓR

Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-200

Rzeczpospolita Polska 
Urzàd Zamówieƒ Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://www.uzp.gov.pl

OG¸OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

596

Wype∏nia Urzàd Zamówieƒ Publicznych

Data otrzymania og∏oszenia ————————
Numer identyfikacyjny ———————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)



Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-200

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå SPECYFIKACJ¢ ISTOTNYCH WARUN-

KÓW ZAMÓWIENIA

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.4) ADRES, POD KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE

DO UDZIA¸U W POST¢POWANIU

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiajàcego —————————————

—————————————————————————————————————————————————

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, us∏ug lub miejsce dostaw

—————————————————————————————————————————————————

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ
(CPV)

G∏ówny przedmiot . . . -

Dodatkowe przedmioty . . . -
. . . -
. . . -
. . . -

II.1.6) Czy dopuszcza si´ z∏o˝enie oferty cz´Êciowej
NIE TAK

II.1.7) Czy dopuszcza si´ z∏o˝enie oferty wariantowej
NIE TAK
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Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-200

II.2) WIELKOÂå LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) WartoÊç lub zakres zamówienia (z uwzgl´dnieniem wszystkich cz´Êci
i opcji, o ile dotyczy) 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiàcach
i/lub w dniach (liczàc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data rozpocz´cia / /
i/lub zakoƒczenia / / (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

—————————————————————

III.2) INFORMACJE DOTYCZÑCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FOR-
MALNOÂCI NIEZB¢DNE DO OCENY, CZY SPE¸NIA ON MINIMALNE WYMOGI
EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z og∏oszeniem

IV.1.2) Wst´pne og∏oszenie informacyjne dotyczàce tego samego zamówienia
(o ile dotyczy)
Numer Nr poz. z / /
og∏oszenia (dd/mm/rrrr)
w spisie BZP

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanà zaproszeni do
udzia∏u w post´powaniu (jeÊli dotyczy)
Liczba lub: Minimum /Maksimum 
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Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-200

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

A) Najni˝sza cena 
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi: 

1. —————————————————————————————————————– ———%
2. —————————————————————————————————————– ———%
3. —————————————————————————————————————– ———%
4. —————————————————————————————————————– ———%
5. —————————————————————————————————————– ———%
6. —————————————————————————————————————– ———%

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz dodatkowych wyjaÊnieƒ
Dost´pne do / / (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy) ———————————————————————————————————

IV.3.2) Termin sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w po-
st´powaniu (w zale˝noÊci od tego, czy stosuje si´ tryb przetargu nieogra-
niczonego, ograniczonego czy negocjacji z og∏oszeniem)

/ / (dd/mm/rrrr)
Godzina : (gg:mm)

IV.3.3) Termin zwiàzania ofertà (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
Do / / (dd/mm/rrrr) lub miesi´cy i/lub dni od 

ostatecznego terminu sk∏adania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data / / (dd/mm/rrrr)    Godzina : (gg:mm)
Miejsce ———————————————————————————————————————————

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE

ÂRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç projekt /program oraz wszelkie pomocne odniesienia

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

V.2) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA / / (dd/mm/rrrr)
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Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-200

ZA¸ÑCZNIK A

1.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

1.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå SPECYFIKACJ¢ ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
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Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-200

1.4) ADRES, POD KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO
UDZIA¸U W POST¢POWANIU

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
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Za∏àcznik nr 11
WZÓR

Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-250

Rzeczpospolita Polska 
Urzàd Zamówieƒ Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://www.uzp.gov.pl

OG¸OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane
Dostawy
Us∏ugi

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

Wype∏nia Urzàd Zamówieƒ Publicznych

Data otrzymania og∏oszenia ————————
Numer identyfikacyjny ———————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)



Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-250

CZY ZAMÓWIENIE BY¸O PRZEDMIOTEM OG¸OSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIE¡

PUBLICZNYCH?
NIE TAK

Numer Nr poz. z / /
og∏oszenia (dd/mm/rrrr)
w spisie BZP

WARTOÂå ZAMÓWIENIA (bez VAT)

——————————————————————————— EUR

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane Dostawy Us∏ugi 

II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje bez og∏oszenia

Z wolnej r´ki Aukcja elektroniczna

Zapytanie o cen´ Negocjacje z og∏oszeniem

II.3) NOMENKLATURA

II.3.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ
(CPV)

G∏ówny przedmiot . . . -

Dodatkowe przedmioty . . . -
. . . -
. . . -
. . . -

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO

—————————————————————————————————————————————————— 

II.5) KRÓTKI OPIS

——————————————————————————————————————————————————  

——————————————————————————————————————————————————  

——————————————————————————————————————————————————  

——————————————————————————————————————————————————  

——————————————————————————————————————————————————  
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Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-250

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

III.1) UDZIELENIE I WARTOÂå ZAMÓWIENIA

III.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Oznaczenie oferty cz´Êciowej (jeÊli dotyczy) ——————————————————

Nazwa wykonawcy

Adres Kod pocztowy 

MiejscowoÊç Województwo/Kraj

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o niepodlegajàcych odrzuce-
niu ofertach z najni˝szà i najwy˝szà cenà (bez VAT)
Cena ————————————————————————

Oferta z najni˝szà cenà ———————————————————————— /
oferta z najwy˝szà cenà ————————————————————————  

Waluta ———————————————————————

............... (Wykorzystaç powy˝szà sekcj´ formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ...............

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA / / (dd/mm/rrrr)

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

IV.3) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA / / (dd/mm/rrrr)
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Za∏àcznik nr 12
WZÓR

Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-201

Rzeczpospolita Polska 
Urzàd Zamówieƒ Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://www.uzp.gov.pl

OG¸OSZENIE O KONKURSIE

Us∏ugi

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

Wype∏nia Urzàd Zamówieƒ Publicznych

Data otrzymania og∏oszenia ————————
Numer identyfikacyjny ———————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)



Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-201

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå REGULAMIN KONKURSU

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

I.4) ADRES, POD KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO

UDZIA¸U W KONKURSIE/PRACE KONKURSOWE

Taki jak w pkt I.1 JeÊli inny, wykorzystaç za∏àcznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) ZAKRES KONKURSU

II.1.1) Nazwa konkursu nadana przez zamawiajàcego

—————————————————————————————————————————————————

II.1.2) Opis —————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

II.1.3) Miejsce ——————————————————————————————————————————

II.1.4) Nomenklatura

II.1.4.1) Wspólny S∏ownik Zamówieƒ
(CPV)

G∏ówny przedmiot . . . -

Dodatkowe przedmioty . . . -
. . . -
. . . -
. . . -

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW (o ile dotyczy)

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 
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Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-201

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

IV.2) INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.2.1) Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaÊ-
nieƒ
Dost´pne do / / (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy) ——————————————————— Waluta ——————————

IV.2.2) Termin sk∏adania prac konkursowych
/ / (dd/mm/rrrr)  lub  dni (od wys∏ania og∏oszenia)

Godzina : (gg:mm)

SEKCJA V: NAGRODY

V.1) Liczba oraz wartoÊç nagród, które zostanà wydane (wyp∏acone) (o ile
dotyczy)

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————— 

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) CZY KONKURS DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ÂROD-

KÓW UNII EUROPEJSKIEJ?
NIE TAK
JeÊli tak, wskazaç nazw´ projektu/programu oraz wszelkie pomocne od-
niesienia

————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————— 

VI.2) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA / / (dd/mm/rrrr)
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Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-201

ZA¸ÑCZNIK A

1.2) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå DALSZE INFORMACJE

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

1.3) ADRES, POD KTÓRYM MO˚NA UZYSKAå REGULAMIN KONKURSU

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)



609

Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-201

1.4) ADRES, POD KTÓRY NALE˚Y PRZESY¸Aå PRACE KONKURSOWE

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)



610

Za∏àcznik nr 13
WZÓR

Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-251

Rzeczpospolita Polska 
Urzàd Zamówieƒ Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesy∏anie og∏oszeƒ on-line: http://www.uzp.gov.pl

OG¸OSZENIE O WYNIKACH
KONKURSU

Us∏ugi

SEKCJA I: ZAMAWIAJÑCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJÑCEGO

Wype∏nia Urzàd Zamówieƒ Publicznych

Data otrzymania og∏oszenia ————————
Nr identyfikacyjny ——————————————

Nazwa Nazwisko osoby upowa˝nionej 
do kontaktów

Adres Kod pocztowy

MiejscowoÊç Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)



611

Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-251

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/OPIS PRACY KONKURSOWEJ

II.1) NAZWA NADANA KONKURSOWI PRZEZ ZAMAWIAJÑCEGO ———————————

————————————————————————————————————————————————— 

II.5) KRÓTKI OPIS

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————

SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU

III.1) NAGRODY (jeÊli dotyczy)

III.1.1) Nazwa i adres autora(-ów) wybranej pracy konkursowej
Miejsce —————————————————————

Nazwa

Adres

MiejscowoÊç Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

III.1.2) WartoÊç nagrody
Cena (bez VAT) —— ————— ———————————— Waluta ————— ————————

Kod pocztowy



Numer sprawy nadany przez zamawiajàcego: ——————————— ZP-251

III.1.1) Nazwa i adres autora(-ów) wybranej pracy konkursowej
Miejsce —————————————————————

612

Nazwa

Adres

MiejscowoÊç Województwo

Telefon Faks

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

III.1.2) WartoÊç nagrody
Cena (bez VAT) —— ————— ———————————— Waluta ————— ————————

...................... (Wykorzystaç powy˝szà sekcj´ formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  ......................

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW

IV.2) PUBLIKACJA OG¸OSZENIA O KONKURSIE W BIULETYNIE ZAMÓWIE¡ PU-

BLICZNYCH

Numer Nr poz. z / /
og∏oszenia (dd/mm/rrrr)
w spisie BZP

IV.3) DATA WYS¸ANIA OG¸OSZENIA / / (dd/mm/rrrr)

Kod pocztowy



Za∏àcznik nr 14

INSTRUKCJA WYPE¸NIANIA OG¸OSZE¡

1. Og∏oszenia nale˝y wype∏niaç maszynowo (komputerowo) lub r´cznie pismem
drukowanym.

2. Pola wyboru nale˝y wype∏niç, wpisujàc znak „x”.

3. Oznaczenie waluty nale˝y wpisywaç, u˝ywajàc skrótu trzyliterowego (np. EUR,
PLN).

4. WielkoÊç og∏oszenia nie mo˝e wynosiç wi´cej ni˝ 650 wyrazów.

5. Wype∏nianie pozycji „Wspólny S∏ownik Zamówieƒ (CPV)” nie jest obowiàzko-
we do dnia 1 maja 2004 r.

6. W pozycji „j´zyk lub j´zyki” w kolumnie „inny” nale˝y wpisaç j´zyk polski,
u˝ywajàc skrótu „PL”.

7. U˝yte w za∏àcznikach 1–9 do rozporzàdzenia okreÊlenia oznaczajà:

1) CPA – statystycznà klasyfikacj´ produktów wed∏ug dzia∏alnoÊci w EWG;

2) CPC – centralnà klasyfikacj´ produktów;

3) NACE – klasyfikacj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej we Wspólnocie Europej-
skiej;

4) podmiot prawa publicznego – zamawiajàcego, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych;

5) kod NUTS – Nomenklatur´ Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycz-
nych, wprowadzonà rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101,
z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594 oraz 
z 2003 r. Nr 208, poz. 2021);

6) kandydaci – wykonawców, którzy ubiegajà si´ o dopuszczenie do udzia∏u
w post´powaniu;

7) dokumenty zamówienia oraz dokumenty dodatkowe – specyfikacj´ istotnych
warunków zamówienia oraz dodatkowe wyjaÊnienia;

8) wykonanie za pomocà jakichkolwiek Êrodków obiektu budowlanego albo
robót w zakresie budownictwa lub in˝ynierii wodnej i làdowej wymienionych
w za∏àczniku XI do dyrektywy 93/38/EWG – wykonanie robót budowlanych
przez osob´ trzecià;

9) odstàpienie od obowiàzku stosowania specyfikacji europejskich – odstàpie-
nie od opisywania przedmiotu zamówienia, z uwzgl´dnieniem Polskich
Norm przenoszàcych europejskie normy zharmonizowane, europejskich
aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych.
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ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpisu 

od odwo∏ania oraz szczegó∏owych zasad rozliczania kosztów
w post´powaniu odwo∏awczym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 468)

Na podstawie art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Podstaw´ do ustalenia wpisu od odwo∏ania wnoszonego w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego stanowi kwota bazowa, ustalona w ustawie
bud˝etowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.1)), dla pracowników
paƒstwowej sfery bud˝etowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy.

§ 2. WysokoÊç wpisu od odwo∏ania wnoszonego w post´powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego wynosi, po zaokràgleniu do pe∏nego z∏otego, 4,25-krotno-
Êci podstawy, o której mowa w § 1.

§ 3. 1. Wpis, o którym mowa w § 2, odwo∏ujàcy si´ wp∏aca na rachunek bankowy
Urz´du Zamówieƒ Publicznych wskazany przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ Pu-
blicznych, zwanego dalej „Prezesem Urz´du”.

2. Wpis uznaje si´ za uiszczony, je˝eli nastàpi wp∏ata lub zostanie obcià˝ony
rachunek bankowy odwo∏ujàcego si´ na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicznych, zwa-
nego dalej „Urz´dem”.

§ 4. Prezes Urz´du og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych informacj´
o obowiàzujàcej wysokoÊci wpisu oraz rachunku bankowym, o którym mowa w § 3
ust. 1.

§ 5. 1. Do kosztów post´powania zalicza si´:

1) koszty ponoszone przez Urzàd, obejmujàce wynagrodzenia za czynnoÊci arbi-
trów i ich uzasadnione wydatki poniesione w zwiàzku z rozpoznaniem odwo-
∏ania oraz wydatki i op∏aty Urz´du zwiàzane z wykonywanymi czynnoÊciami
organizacyjno-technicznymi;

2) uzasadnione koszty uczestników post´powania, w wysokoÊci okreÊlonej na pod-
stawie rachunków przed∏o˝onych do akt sprawy, w tym kwot´ wpisu, o którym
mowa w § 2.
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85,
poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179,
poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256.



2. Orzekajàc o kosztach post´powania, zespó∏ arbitrów kwot´ uiszczonà tytu∏em
wpisu zalicza na poczet kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, b´dà:

1) wy˝sze od kwoty wpisu, zespó∏ arbitrów zasàdza ró˝nic´ od uczestnika post´po-
wania na rzecz Urz´du;

2) ni˝sze od kwoty wpisu, zespó∏ arbitrów orzeka o zwrocie przez Urzàd ró˝nicy na
rzecz wnoszàcego wpis.

§ 6. Do ustalenia wpisu od odwo∏ania wnoszonego przed dniem og∏oszenia usta-
wy bud˝etowej na dany rok w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stosuje
si´ kwot´ bazowà z roku poprzedniego.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych za-
sad pobierania wpisu od odwo∏ania wnoszonego w post´powaniu o udzielanie zamówienia publicz-
nego (Dz. U. Nr 85, poz. 773), zachowane w mocy na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).



ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru
(Dz. U. z 2004 r. Nr 50, poz. 479)

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych sk∏adane
przez zamawiajàcego zawiera:

1) nazw´ zamawiajàcego, adres, REGON i NIP;

2) oznaczenie rodzaju zamawiajàcego;

3) okreÊlenie liczby udzielonych zamówieƒ publicznych i ich ∏àcznej wartoÊci
w podziale na rodzaje i tryby zamówieƒ;

4) sposób wykonania zamówieƒ publicznych, których wartoÊç przekracza wyra˝o-
nà w z∏otych równowartoÊç kwoty 10 000 000 euro dla robót budowlanych albo
5 000 000 euro dla dostaw lub us∏ug.

§ 2. Wzór rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych sta-
nowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik

WZÓR
ZP-S

Urzàd Zamówieƒ Publicznych
Al. J. Ch. Szucha 2/4, 
00-582 Warszawa
fax (022) 45 87 700

ROCZNE SPRAWOZDANIE 
O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Przed wype∏nieniem formularza prosz´ zapoznaç si´ z instrukcjà wype∏niania.
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1. Zamawiajàcy
Nazwa zamawiajàcego:
..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Adres:
ul. ...................................................................................................................................................................................................................

......-............ ........................................................................................

REGON: ........................................................................................ NIP: ..................................................................................

Osoba do kontaktu w sprawie sprawozdania: ..........................................................................................

Tel. ................................................................ e-mail .....................................................................................................................

2. Oznaczenie rodzaju zamawiajàcego

1. Jednostka sektora finansów publicznych, w tym:

1.1. administracja rzàdowa:
1.1.1. centralna �
1.1.2. terenowa �
1.2. administracja samorzàdowa:
1.2.1. wojewódzka �
1.2.2. powiatowa �
1.2.3. gminna �
1.2.4. zwiàzek jednostek samorzàdu terytorialnego �
1.3. organ kontroli paƒstwowej lub ochrony prawa, sàd lub trybuna∏ �
1.4. fundusz celowy �
1.5. paƒstwowa szko∏a wy˝sza �
1.6. jednostka badawczo-rozwojowa �
1.7. instytucja ubezpieczenia spo∏ecznego i zdrowotnego �
1.8. samodzielny publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej �
1.9. paƒstwowa lub samorzàdowa instytucja kultury �



1.10. paƒstwowa lub samorzàdowa osoba prawna utworzona �
na podstawie odr´bnych ustaw w celu wykonywania zadaƒ 
publicznych

1.11. inne (wskazaç, jakie) �
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

2. Paƒstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci �
prawnej (inne ni˝ w pkt 1) 

3. Osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust . 1 pkt 3 ustawy �
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych, 
zwanej dalej „ustawà”

4. Zamawiajàcy udzielajàcy zamówieƒ sektorowych w celu �
wykonywania jednego z nast´pujàcych rodzajów dzia∏alnoÊci:

4.1. poszukiwania, rozpoznawania miejsc wyst´powania �
lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej 
naturalnych pochodnych, w´gla brunatnego, w´gla kamiennego
i innych paliw sta∏ych

4.2. zarzàdzania lotniskami, portami morskimi lub Êródlàdowymi �
oraz udost´pniania ich przewoênikom powietrznym, morskim
i Êródlàdowym

4.3. tworzenia sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia �
publicznych us∏ug zwiàzanych z produkcjà, transportem 
lub dystrybucjà energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej 
lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej 
do takich sieci lub kierowania takimi sieciami

4.4. tworzenia sta∏ych sieci przeznaczonych do Êwiadczenia �
publicznych us∏ug zwiàzanych z produkcjà lub dystrybucjà 
wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci 
lub kierowania takimi sieciami

4.5. obs∏ugi sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie �
transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, 
kolei linowej lub systemów automatycznych

4.6. obs∏ugi sieci Êwiadczàcych publiczne us∏ugi w zakresie �
transportu autobusowego

4.7. udost´pniania lub obs∏ugi publicznej sieci telekomunikacyjnej �
albo Êwiadczenia jednej lub wi´kszej liczby us∏ug
telekomunikacyjnych za pomocà takiej sieci

5. Inny ni˝ okreÊlony w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy podmiot �
udzielajàcy zamówienia publicznego finansowanego w ponad 
50% ze Êrodków publicznych lub przez podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 ustawy

6. Inny ni˝ okreÊlony w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy podmiot �
udzielajàcy zamówienia publicznego finansowanego z udzia∏em
Êrodków, których przyznanie jest uzale˝nione od zastosowania
procedury udzielania zamówienia okreÊlonej w ustawie

7. Podmiot udzielajàcy zamówieƒ publicznych w celu wykonania �
koncesji na roboty budowlane
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Znak sprawy DRUK ZP-S
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6. Sposób wykonania zamówieƒ publicznych, których wartoÊç 
przekracza wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 
10 000 000 euro dla robót budowlanych albo 5 000 000 euro 
dla dostaw lub us∏ug*

1. Czy udzielano zamówieƒ dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy

1.1 tak �
1.2 nie �
2. Czy zmieniano postanowienia umowy w trybie art. 144 ustawy
2.1 tak �
2.2 nie �
3. Czy odstàpiono od umowy w trybie art. 145 ustawy �
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* Nale˝y wype∏niç odr´bnie dla ka˝dego zamówienia publicznego

———— ———————————— —
data

Instrukcja wype∏niania

1. Druk rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (ZP-S)
nale˝y przes∏aç do Urz´du Zamówieƒ Publicznych w wersji elektronicznej,
a w przypadku braku mo˝liwoÊci przekazania drogà elektronicznà – drogà pocz-
towà.

2. Liczba udzielonych zamówieƒ oznacza liczb´ umów zawartych w post´powaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku dopuszczenia przez zama-
wiajàcego mo˝liwoÊci sk∏adania ofert cz´Êciowych jako liczb´ udzielonych za-
mówieƒ nale˝y wskazaç liczb´ wszystkich umów zawartych w post´powaniach.

3. W przypadku sk∏adania sprawozdania drogà elektronicznà podpis osoby upraw-
nionej nast´puje poprzez z∏o˝enie podpisu elektronicznego.

———— ———————————— —
podpis osoby uprawnionej

Znak sprawy DRUK ZP-S



ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie regulaminu post´powania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ

(Dz. U. z 2004 r. Nr 56, poz. 547)

Na podstawie art. 193 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1
Wymagania formalne odwo∏ania

§ 1. Odwo∏anie wnoszone do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych, zwane-
go dalej „Prezesem Urz´du”, zawiera w szczególnoÊci:

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) oraz adres, numer telefonu i faksu odwo∏ujà-
cego si´;

2) imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) oraz adres, numer telefonu i faksu zamawia-
jàcego;

3) okreÊlenie przedmiotu zamówienia;

4) dat´ wniesienia protestu;

5) zwi´z∏e przedstawienie zarzutów;

6) wniosek co do rozstrzygni´cia odwo∏ania;

7) uzasadnienie faktyczne i prawne odwo∏ania;

8) podpis odwo∏ujàcego si´ lub jego przedstawiciela albo pe∏nomocnika;

9) za∏àczniki – kopi´ protestu, kopi´ rozstrzygni´cia protestu, je˝eli protest zosta∏
rozpatrzony, i dowód uiszczenia wpisu od odwo∏ania w wymaganej wysokoÊci.

§ 2. 1. W przypadku niedo∏àczenia do odwo∏ania dowodu uiszczenia wpisu
najpóêniej w dniu wniesienia odwo∏ania, Prezes Urz´du wzywa odwo∏ujàcego si´
do jego przed∏o˝enia w terminie trzech dni od dnia dor´czenia wezwania.

2. Za dor´czenie, o którym mowa w ust. 1, uwa˝a si´ równie˝ zawiadomienie
przes∏ane faksem na wskazany numer, je˝eli uczestnik post´powania odwo∏awcze-
go, zwany dalej „uczestnikiem post´powania”, potwierdzi fakt jego otrzymania.
Prezes Urz´du niezw∏ocznie potwierdza pisemnie treÊç wezwania.

3. Je˝eli w wyznaczonym terminie nie zostanie przedstawiony dowód uiszcze-
nia wpisu, Prezes Urz´du zwraca odwo∏anie odwo∏ujàcemu si´ na adres wskazany
w odwo∏aniu.

§ 3. 1. Po ustaleniu, ˝e od odwo∏ania uiszczono wpis, Prezes Urz´du zawiada-
mia zamawiajàcego o wp∏yni´ciu odwo∏ania, wzywajàc go jednoczeÊnie do nades∏a-
nia kopii dokumentacji post´powania o zamówienie publiczne, z wyjàtkiem ofert
z∏o˝onych przez wykonawców, potwierdzonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez kie-
rownika zamawiajàcego.
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2. Orygina∏ dokumentacji post´powania wraz z ofertami z∏o˝onymi przez wy-
konawców zamawiajàcy dostarcza do siedziby Urz´du Zamówieƒ Publicznych,
zwanego dalej „Urz´dem”, w dniu wyznaczonym na rozpoznanie odwo∏ania, nie
póêniej ni˝ przed otwarciem posiedzenia.

3. Na pisemny wniosek zamawiajàcego Prezes Urz´du przesy∏a kopi´ odwo-
∏ania.

Rozdzia∏ 2
Post´powanie z wniesionym odwo∏aniem

§ 4. Odwo∏anie wniesione do Prezesa Urz´du wpisuje si´ niezw∏ocznie do
komputerowej bazy danych Urz´du oraz do repertorium spraw odwo∏awczych, na-
dajàc mu numer porzàdkowy oraz sygnatur´ akt.

§ 5. Odwo∏anie oraz przekazanà przez zamawiajàcego dokumentacj´ post´po-
wania o zamówienie publiczne, którego dotyczy wniesione odwo∏anie, udost´pnia
si´ w siedzibie Urz´du na wniosek uczestników post´powania oraz arbitra wyzna-
czonego do rozpoznania odwo∏ania.

§ 6. 1. Odwo∏anie mo˝e byç cofni´te przez odwo∏ujàcego si´ do czasu za-
mkni´cia rozprawy.

2. Po otwarciu posiedzenia lub rozprawy odwo∏ujàcy si´ sk∏ada pisemnie lub
ustnie do protoko∏u oÊwiadczenie o cofni´ciu odwo∏ania.

3. W przypadku cofni´cia odwo∏ania po otwarciu rozprawy zespó∏ arbitrów
umarza post´powanie i orzeka o kosztach post´powania.

Rozdzia∏ 3
Ustalanie sk∏adu zespo∏u arbitrów do rozpoznania odwo∏ania

§ 7. 1. Komputerowe losowanie arbitrów odbywa si´ w siedzibie Urz´du,
w terminie wyznaczonym przez Prezesa Urz´du. Informacj´ o terminie losowania
zamieszcza si´ na stronie internetowej Urz´du.

2. Podczas losowania nie ujawnia si´ danych dotyczàcych odwo∏ania, a jedynie
numer repertorium, którym zosta∏o oznaczone.

3. Do dnia publicznego og∏oszenia wokandy nie sà ujawniane dane umo˝liwia-
jàce zidentyfikowanie sk∏adu zespo∏u arbitrów wyznaczonego do rozpoznania od-
wo∏ania.

§ 8. 1. Losowanie, o którym mowa w § 7 ust. 1, odbywa si´ z listy arbitrów
prowadzonej przez Prezesa Urz´du, podzielonej na grupy uwzgl´dniajàce wykszta∏-
cenie, wykonywany zawód lub stanowisko zajmowane przez arbitra. Arbiter mo˝e
zostaç zaliczony tylko do jednej grupy.
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2. List´, o której mowa w ust. 1, publikuje si´ w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urz´du. Lista jest aktualizowana równoczeÊnie z ka˝dym wpisem lub skreÊle-
niem arbitra dokonywanym przez Prezesa Urz´du.

§ 9. 1. Losowanie przeprowadza trzyosobowy zespó∏, w sk∏ad którego wcho-
dzà pracownicy Urz´du wyznaczeni przez Prezesa Urz´du. Szczegó∏owy sposób
przeprowadzania losowania Prezes Urz´du podaje do publicznej wiadomoÊci na
stronie internetowej Urz´du.

2. Na podstawie protoko∏u losowania podpisanego przez cz∏onków zespo∏u,
o którym mowa w ust. 1, Prezes Urz´du, w drodze postanowienia, wyznacza arbi-
trów, w tym przewodniczàcego, do rozpoznania odwo∏ania.

Rozdzia∏ 4
Przygotowanie posiedzenia i rozprawy

§ 10. Posiedzenia i rozprawy zespo∏u arbitrów odbywajà si´ w siedzibie Urz´-
du. Urzàd zapewnia obs∏ug´ zespo∏u arbitrów, w szczególnoÊci:

1) wykonywanie czynnoÊci protokolanta;

2) sal´ rozpraw umo˝liwiajàcà rozpoznanie odwo∏ania z udzia∏em publicznoÊci;

3) wykonywanie innych czynnoÊci niezb´dnych do prawid∏owego i sprawnego
przebiegu rozprawy;

4) pomieszczenie na archiwum, do którego przekazuje si´ akta spraw odwo∏aw-
czych po zakoƒczeniu post´powania odwo∏awczego.

§ 11. 1. Termin posiedzenia zespo∏u arbitrów wyznacza Prezes Urz´du. O ter-
minie oraz o miejscu posiedzenia zespo∏u arbitrów Prezes Urz´du zawiadamia arbi-
trów wyznaczonych do rozpoznania odwo∏ania oraz uczestników post´powania od-
wo∏awczego, zwanych dalej „uczestnikami post´powania”.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dor´cza si´ za potwierdzeniem od-
bioru co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia zespo∏u arbitrów.

3. Za dor´czenie z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2, uwa˝a si´
równie˝ zawiadomienie przes∏ane faksem na wskazany numer, je˝eli arbiter oraz
uczestnik post´powania potwierdzi fakt jego otrzymania. Prezes Urz´du niezw∏ocz-
nie potwierdza pisemnie treÊç zawiadomienia.

4. W przypadku niestawienia si´ arbitra w wyznaczonym terminie posiedzenia
zespo∏u arbitrów posiedzenie nie odbywa si´, a Prezes Urz´du wyznacza nowy ter-
min posiedzenia, o którym zawiadamia arbitrów i uczestników post´powania. Prze-
pisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 12. 1. Informacja o posiedzeniu zespo∏u arbitrów (wokanda) jest umieszcza-
na w miejscu publicznie dost´pnym w Urz´dzie, na stronie internetowej Urz´du
oraz przy drzwiach sali rozpraw, w której ma odbywaç si´ posiedzenie zespo∏u
arbitrów.

2. Wokand´ og∏asza si´ w dniu posiedzenia zespo∏u arbitrów.
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Rozdzia∏ 5
Posiedzenie i rozprawa

§ 13. Rozpoznanie odwo∏ania rozpoczyna si´ wywo∏aniem sprawy przez pro-
tokolanta przez odczytanie imion i nazwisk lub nazw (firm) uczestników post´po-
wania oraz sygnatury akt sprawy.

§ 14. 1. Na posiedzeniu zespó∏ arbitrów dokonuje czynnoÊci formalnopraw-
nych i sprawdzajàcych, majàcych na celu przygotowanie rozprawy, a w szczegól-
noÊci bada przedstawione w sprawie dokumenty.

2. Posiedzenie zespo∏u arbitrów odbywa si´ bez wzgl´du na stawiennictwo
uczestników post´powania.

§ 15. 1. Po otwarciu posiedzenia przewodniczàcy zespo∏u arbitrów sprawdza,
czy uczestnicy post´powania zostali prawid∏owo zawiadomieni o terminie posie-
dzenia oraz czy osoby reprezentujàce uczestników post´powania sà uprawnione do
wyst´powania w ich imieniu.

2. W razie stwierdzenia niestawiennictwa uczestnika post´powania na posiedze-
niu i braku dowodu skutecznego dor´czenia zawiadomienia o terminie posiedzenia,
zespó∏ arbitrów odracza posiedzenie i wyznacza, w porozumieniu z Prezesem Urz´-
du, nowy termin posiedzenia.

3. Niestawiennictwo uczestnika post´powania prawid∏owo zawiadomionego
o terminie posiedzenia nie wstrzymuje rozpoznania odwo∏ania.

4. Do posiedzenia stosuje si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia dotyczàce
rozprawy.

§ 16. 1. Rozprawa odbywa si´ w j´zyku polskim.

2. Uczestnik post´powania niew∏adajàcy j´zykiem polskim stawia si´ na rozpra-
w´ z t∏umaczem przysi´g∏ym.

3. Wszystkie dokumenty przedstawia si´ w j´zyku polskim, a je˝eli zosta∏y spo-
rzàdzone w obcym j´zyku, uczestnik post´powania, który si´ na nie powo∏uje,
przedstawia ich t∏umaczenie na j´zyk polski, poÊwiadczone przez t∏umacza przy-
si´g∏ego.

§ 17. 1. Rozpraw´ prowadzi przewodniczàcy zespo∏u arbitrów, w szczególno-
Êci otwiera rozpraw´, zarzàdza przerwy w rozprawie, udziela g∏osu uczestnikom
post´powania, zadaje pytania, umo˝liwia arbitrom zadawanie pytaƒ, podaje brzmie-
nie zapisów do protoko∏u, zamyka rozpraw´ i og∏asza orzeczenie.

2. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów mo˝e upomnieç osob´, która narusza po-
wag´, spokój lub porzàdek rozprawy, a po bezskutecznym upomnieniu nakazaç jej
opuszczenie sali.

3. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów mo˝e wyraziç zgod´ na rejestrowanie przez
przedstawicieli radia, telewizji oraz prasy przebiegu rozprawy za pomocà aparatury
utrwalajàcej obraz oraz dêwi´k, gdy przemawia za tym uzasadniony interes spo∏ecz-
ny, a wa˝ny interes uczestnika post´powania temu si´ nie sprzeciwia, i gdy dokony-
wanie tych czynnoÊci nie utrudni przeprowadzenia rozprawy.
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§ 18. 1. Po otwarciu rozprawy przewodniczàcy zespo∏u arbitrów przedstawia
stan sprawy z uwzgl´dnieniem zarzutów zawartych w proteÊcie oraz zarzutów
przedstawionych w odwo∏aniu.

2. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów udziela kolejno g∏osu odwo∏ujàcemu si´,
a nast´pnie zamawiajàcemu.

§ 19. 1. Na rozprawie przedstawia si´ dostarczony przez zamawiajàcego ory-
gina∏ dokumentacji post´powania o udzielenie zamówienia publicznego wraz
z ofertami z∏o˝onymi przez wykonawców.

2. Zespó∏ arbitrów mo˝e zobowiàzaç uczestników post´powania do przedsta-
wienia dokumentów lub innych dowodów istotnych dla rozstrzygni´cia odwo∏ania.

§ 20. 1. Zespó∏ arbitrów mo˝e odroczyç posiedzenie lub rozpraw´, je˝eli uzna
za konieczne przedstawienie w sprawie dowodów, których nie mo˝na przeprowa-
dziç w danym dniu, albo z innych wa˝nych przyczyn.

2. W przypadku odroczenia posiedzenia lub rozprawy przewodniczàcy zespo∏u
arbitrów poucza uczestników post´powania o obowiàzku stawienia si´ w wyznaczo-
nym terminie bez osobnego wezwania. Osoby nieobecne zawiadamia si´ o terminie
odroczonej rozprawy.

§ 21. 1. Przed zamkni´ciem rozprawy przewodniczàcy zespo∏u arbitrów udzie-
la kolejno g∏osu odwo∏ujàcemu si´, a nast´pnie zamawiajàcemu.

2. Uczestnik post´powania lub jego pe∏nomocnik mo˝e przed zamkni´ciem roz-
prawy z∏o˝yç wniosek dotyczàcy kosztów post´powania.

§ 22. 1. Z posiedzenia i rozprawy sporzàdza si´ protokó∏ oraz rozliczenie kosz-
tów post´powania.

2. Protokó∏ oraz rozliczenie kosztów post´powania podpisuje przewodniczàcy
zespo∏u arbitrów.

3. Sprostowanie oczywistych omy∏ek pisarskich lub rachunkowych w protoko-
le mo˝e nastàpiç na wniosek lub z urz´du.

4. Wniosek o sprostowanie protoko∏u rozpatruje przewodniczàcy zespo∏u arbi-
trów. Dokonujàc poprawki w protokole, przewodniczàcy czyni o tym wzmiank´
w protokole.

5. Wzór protoko∏u, o którym mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia.

Rozdzia∏ 6
Wy∏àczenie arbitra

§ 23. 1. Do czasu zamkni´cia rozprawy uczestnik post´powania oraz arbiter
mogà pisemnie lub ustnie do protoko∏u z∏o˝yç wniosek do Prezesa Urz´du o wy∏à-
czenie arbitra od udzia∏u w rozpoznaniu odwo∏ania.

2. Wniosek o wy∏àczenie arbitra jest rozpatrywany niezw∏ocznie po jego wp∏y-
ni´ciu. Prezes Urz´du wszczyna post´powania wyjaÊniajàce, a w szczególnoÊci 
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– w przypadku z∏o˝enia tego wniosku przez uczestnika post´powania – zwraca si´
o pisemne wyjaÊnienia do arbitra, którego wniosek dotyczy.

3. Postanowienie o wy∏àczeniu arbitra dor´cza si´ uczestnikom post´powania
oraz arbitrowi, którego dotyczy.

Rozdzia∏ 7
Orzeczenia

§ 24. 1. Wydanie orzeczenia w sprawie odwo∏ania poprzedza niejawna narada
zespo∏u arbitrów. Naradà kieruje przewodniczàcy zespo∏u arbitrów. Narada obej-
muje dyskusj´ oraz g∏osowanie nad orzeczeniem i uzasadnieniem. W g∏osowaniu
uczestniczà wszyscy arbitrzy, w kolejnoÊci ustalonej przez przewodniczàcego ze-
spo∏u arbitrów, z tym ˝e przewodniczàcy g∏osuje ostatni.

2. Zarzàdzajàc przerw´ na g∏osowanie i narad´ nad orzeczeniem, przewodniczà-
cy zespo∏u arbitrów informuje obecnych na rozprawie o terminie og∏oszenia orze-
czenia.

3. Orzeczenia zapadajà wi´kszoÊcià g∏osów.

§ 25. 1. Przeg∏osowany cz∏onek zespo∏u arbitrów mo˝e z∏o˝yç zdanie odr´bne
do wydanego orzeczenia, czyniàc o tym wzmiank´ obok swojego podpisu pod roz-
strzygni´ciem.

2. Zdanie odr´bne wymaga uzasadnienia, które formu∏uje przed og∏oszeniem
wyroku na odr´bnej karcie sk∏adajàcy je cz∏onek zespo∏u arbitrów. Zdanie odr´bne
do∏àcza si´ do akt sprawy.

3. Strony mogà zapoznaç si´ ze zdaniem odr´bnym i jego uzasadnieniem oraz
sporzàdzaç z niego odpisy, nie mogà jednak otrzymaç odpisów potwierdzonych
urz´dowo.

4. Zdania odr´bnego nie og∏asza si´. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów, og∏asza-
jàc orzeczenie, informuje o z∏o˝eniu zdania odr´bnego.

5. W czasie og∏oszenia orzeczenia zespo∏u arbitrów wszyscy obecni, z wyjàt-
kiem zespo∏u arbitrów, stojà.

§ 26. 1. Orzeczenie zespo∏u arbitrów zawiera:

1) miejsce i dat´ wydania;

2) oznaczenie arbitrów i uczestników post´powania;

3) rozstrzygni´cie o ˝àdaniach odwo∏ujàcego si´ i o kosztach post´powania;

4) uzasadnienie;

5) podpisy wszystkich arbitrów.

2. Odpisy orzeczeƒ wydanych przez zespó∏ arbitrów opatruje si´ okràg∏à piecz´-
cià urz´dowà zespo∏u arbitrów z napisem “Urzàd Zamówieƒ Publicznych w War-
szawie. Zespó∏ Arbitrów”.
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3. Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów mo˝e sprostowaç, w drodze postanowienia,
b∏´dy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omy∏ki pope∏nione w orzecze-
niu. Wzmiank´ o sprostowaniu umieszcza si´ w orzeczeniu.

4. Odpisy sprostowanego orzeczenia oraz postanowienie o sprostowaniu dor´-
cza si´ niezw∏ocznie uczestnikom post´powania.

5. Wzór wyroku/postanowienia okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

6. Wzór postanowienia o umorzeniu post´powania okreÊla za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia.

7. Wzór postanowienia o sprostowaniu wyroku/postanowienia okreÊla za∏àcz-
nik nr 4 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 8
Przepis koƒcowy

§ 27. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie regulaminu post´powania przy rozpatrywaniu
odwo∏aƒ w sprawach o udzielanie zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 85, poz. 772), które utraci∏o
moc z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 177).



Za∏àcznik nr 1

WZÓR

Sygn. akt: ............................................................

PROTOKÓ¸ POSIEDZENIA/ROZPRAWY

zespo∏u arbitrów z dnia .................................................. w sk∏adzie:

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów
...........................................................................................................................

Arbitrzy:
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Protokolant ......................................................................................

w sprawie wniesionego do Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych w dniu
.................................................. r. przez ......................................................................................................................

odwo∏ania od oddalenia/odrzucenia* protestu z dnia .................................................. r. przez 
zamawiajàcego .....................................................................................................................

Posiedzenie rozpocz´to o godz. ............... min ...............

Na posiedzenie stawili si´:
1) w imieniu odwo∏ujàcego si´ .....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

2) w imieniu zamawiajàcego .............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów otworzy∏ posiedzenie.
...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Zespó∏ arbitrów postanowi∏: odrzuciç odwo∏anie/umorzyç post´powanie/wyzna-
czyç rozpraw´*. 

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów zamknà∏ posiedzenie o godz. godz. ............. min ..............

Rozpraw´ rozpocz´to o godz. ............. min ..............

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów przedstawi∏ stan sprawy, z uwzgl´dnieniem za-
rzutów podniesionych w proteÊcie i odwo∏aniu.
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Uczestnicy post´powania z∏o˝yli nast´pujàce oÊwiadczenia:
...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów zamknà∏ rozpraw´ o godz. ............. min ..............

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów

.........................................................................................................................

Protokó∏ og∏oszenia wyroku/postanowienia*

W dniu .................................................. r. przewodniczàcy zespo∏u arbitrów og∏osi∏ wyrok/posta-
nowienie* przez jego odczytanie.

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów

.........................................................................................................................
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* Niepotrzebne skreÊliç.



Za∏àcznik nr 2

WZÓR

Sygn. akt: ............................................................

WYROK/POSTANOWIENIE*
zespo∏u arbitrów z dnia .................................................. r.

Zespó∏ arbitrów w sk∏adzie:

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów
...........................................................................................................................

Arbitrzy:
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Protokolant ......................................................................................

po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie* w dniu/w dniach* ................................................. r.
w Warszawie odwo∏ania wniesionego przez .......................................................................................................... od
oddalenia/odrzucenia* przez zamawiajàcego ................................................................................................................
protestu z dnia ................................................. r.

orzeka:

1. ..........................................................................................................................................................................................................................................

2. Kosztami post´powania obcià˝a ...........................................................................................................................................
i nakazuje:
1) zaliczyç na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicznych koszty w wysokoÊci

........................................... z∏ ........... gr (s∏ownie: ..................................................................................................) z kwoty
wpisu uiszczonego przez .......................................................................................................................................................

2) dokonaç wp∏aty kwoty ........................................... z∏ ........... gr (s∏ownie: .......................................................)
przez .......................................................................................... na rzecz ...........................................................................................

3) dokonaç wp∏aty kwoty ........................................... z∏ ........... gr (s∏ownie:  .............................................

..........................) przez ................................................................................................. na rzecz Urz´du Zamówieƒ
Publicznych na rachunek Êrodków specjalnych UZP

4) dokonaç zwrotu kwoty ........................................... z∏ ........... (s∏ownie: ..............................................................)
z rachunku Êrodków specjalnych Urz´du Zamówieƒ Publicznych na rzecz
..................................................................................................

3. Uzasadnienie
...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia
jego dor´czenia – przys∏uguje skarga za poÊrednictwem Prezesa Urz´du Zamówieƒ
Publicznych do Sàdu Okr´gowego  w .................................................................................................................................

1.

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów

.........................................................................................................................

Arbitrzy:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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* Niepotrzebne skreÊliç.
1 Nie dotyczy post´powaƒ wszcz´tych przed dniem 2 marca 2004 r.



Za∏àcznik nr 3

WZÓR

Sygn. akt: ............................................................

POSTANOWIENIE
zespo∏u arbitrów z dnia .................................................. r.

o umorzeniu post´powania

Zespó∏ arbitrów w sk∏adzie:

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów
...........................................................................................................................

Arbitrzy:
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Protokolant ......................................................................................

Wobec cofni´cia przed otwarciem rozprawy/po otwarciu rozprawy* w dniu
................................................. r. odwo∏ania wniesionego przez ....................................................................................................
....................................................................................................... od oddalenia/odrzucenia* przez zamawiajàcego
................................................................................................................................................ protestu z dnia ................................................. r.

postanawia:

1. ..........................................................................................................................................................................................................................................

2. Nakazaç Urz´dowi Zamówieƒ Publicznych zwrot z rachunku Êrodków specjal-
nych na rzecz ............................................................................................................................................................................. kwoty
........................................... z∏ ........... gr (s∏ownie: ..............................................................................................), stanowiàcej
po∏ow´ uiszczonego wpisu i zasàdziç na rzecz ....................................................................................................
........................................... koszty post´powania w kwocie ........................................... z∏ ........... gr (s∏ownie:
.............................................................................................)1.

3. Kosztami post´powania obcià˝a ........................................................................................................ i nakazuje2:
1) zaliczyç na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicznych koszty w wysokoÊci

........................................... z∏ ........... gr (s∏ownie: ..................................................................................................) z kwoty
wpisu uiszczonego przez .......................................................................................................................................................

2) dokonaç wp∏aty kwoty ........................................... z∏ ........... gr (s∏ownie: .......................................................)
przez .......................................................................................... na rzecz ...........................................................................................

3) dokonaç wp∏aty kwoty ........................................... z∏ ........... gr (s∏ownie:  .............................................

..........................) przez ................................................................................................. na rzecz Urz´du Zamówieƒ
Publicznych na rachunek Êrodków specjalnych UZP

4) dokonaç zwrotu kwoty ........................................... z∏ ........... (s∏ownie: ..............................................................)
z rachunku Êrodków specjalnych Urz´du Zamówieƒ Publicznych na rzecz
..................................................................................................
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4. Uzasadnienie
...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni
od dnia jego dor´czenia – przys∏uguje skarga za poÊrednictwem Prezesa Urz´du Za-
mówieƒ Publicznych do Sàdu Okr´gowego w ..........................................................................................................

3.

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów

.........................................................................................................................

Arbitrzy:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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* Niepotrzebne skreÊliç.
1 Ma zastosowanie w przypadku cofni´cia odwo∏ania przed otwarciem rozprawy.
2 Ma zastosowanie w przypadku cofni´cia odwo∏ania po otwarciu rozprawy.
3 Nie dotyczy post´powaƒ wszcz´tych przed dniem 2 marca 2004 r.



Za∏àcznik nr 4

WZÓR

Sygn. akt: ............................................................

POSTANOWIENIE
z dnia .................................................. r.

o sprostowaniu wyroku/postanowienia*

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów postanowi∏:

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Przewodniczàcy zespo∏u arbitrów

.........................................................................................................................
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* Niepotrzebne skreÊliç.



ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na kandydatów na stanowisko

Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych, sposobu powo∏ywania komisji
konkursowej oraz wymagaƒ wobec jej cz∏onków

(Dz. U. z 2004 r. Nr 56, poz. 546)

Na podstawie art. 153 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamó-
wieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. O przeprowadzeniu konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urz´-
du Zamówieƒ Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urz´du”, postanawia Prezes
Rady Ministrów.

§ 2. Post´powanie konkursowe na kandydatów na stanowisko Prezesa Urz´du
obejmuje:

1) og∏oszenie o konkursie na kandydatów na stanowisko Prezesa Urz´du, zwanym
dalej „konkursem”;

2) powo∏anie komisji konkursowej, zwanej dalej „komisjà”;

3) przeprowadzenie konkursu przez komisj´.

§ 3. Na polecenie Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów zamieszcza og∏oszenie o konkursie w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim,
na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie interne-
towej Urz´du Zamówieƒ Publicznych:

1) co najmniej 6 miesi´cy przed up∏ywem okresu, na jaki Prezes Urz´du zosta∏
powo∏any;

2) niezw∏ocznie – w przypadku odwo∏ania Prezesa Urz´du lub jego Êmierci.

§ 4. 1. Og∏oszenie o konkursie zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ i adres Urz´du oraz okreÊlenie stanowiska, którego konkurs dotyczy;

2) informacj´ o warunkach, jakie musi spe∏niaç kandydat na stanowisko Prezesa
Urz´du, okreÊlonych w art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówieƒ publicznych;

3) wykaz wymaganych dokumentów i oÊwiadczeƒ potwierdzajàcych spe∏nianie
warunków;

4) informacj´ o sposobie, terminie oraz miejscu sk∏adania zg∏oszeƒ;

5) informacj´ o terminie rozpocz´cia i zakoƒczenia konkursu.

2. Dokumentami i oÊwiadczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, sà:

1) oÊwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

2) odpis dyplomu ukoƒczenia szko∏y wy˝szej;

3) oÊwiadczenie o toczàcych si´ przeciwko kandydatowi post´powaniach karnych;
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4) oÊwiadczenie o korzystaniu z pe∏ni praw publicznych;

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

3. Termin sk∏adania zg∏oszeƒ nie powinien byç krótszy ni˝ 14 dni od daty opu-
blikowania og∏oszenia o konkursie.

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konkursu Prezes Rady Ministrów powo∏uje
komisj´, w sk∏ad której wchodzi 5 cz∏onków, posiadajàcych wiedz´ oraz doÊwiad-
czenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu zamówieƒ publicznych,
a tak˝e autorytet dajàcy r´kojmi´ prawid∏owego przeprowadzenia konkursu i obiek-
tywizmu wyboru kandydatów.

2. Prezes Rady Ministrów wyznacza przewodniczàcego spoÊród cz∏onków ko-
misji.

3. Cz∏onkiem komisji nie mo˝e byç osoba przyst´pujàca do konkursu albo b´-
dàca ma∏˝onkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozosta-
jàca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to budziç
uzasadnione wàtpliwoÊci co do jej obiektywizmu i bezstronnoÊci.

4. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w ust. 3, zostanà ujawnione po powo∏a-
niu komisji, Prezes Rady Ministrów niezw∏ocznie odwo∏uje cz∏onka komisji, które-
go okolicznoÊç dotyczy, i uzupe∏nia sk∏ad komisji.

5. Komisja rozpoczyna konkurs nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia up∏y-
wu terminu sk∏adania zg∏oszeƒ.

6. Komisja podejmuje uchwa∏y zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, w g∏osowaniu jaw-
nym.

7. Komisja prowadzi konkurs, je˝eli w posiedzeniu bierze udzia∏ co najmniej
2/3 cz∏onków komisji.

8. Z posiedzenia komisji sporzàdzany jest protokó∏ zawierajàcy informacje
o przebiegu obrad i podj´tych ustaleniach, który podpisujà cz∏onkowie komisji
obecni na posiedzeniu. Protokó∏ jest jawny.

§ 6. 1. Konkurs sk∏ada si´ z dwóch etapów:

1) etap pierwszy – ustalenie spe∏niania warunków, okreÊlonych w og∏oszeniu
o konkursie, z wyjàtkiem warunku posiadania wiedzy o funkcjonowaniu syste-
mu zamówieƒ publicznych;

2) etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.

2. Komisja na podstawie z∏o˝onych zg∏oszeƒ, zawierajàcych dokumenty
i oÊwiadczenia kandydata, rozstrzyga o dopuszczeniu albo o odmowie dopuszcze-
nia go do udzia∏u w drugim etapie konkursu.

3. W terminie 7 dni od dnia rozstrzygni´cia o dopuszczeniu albo o odmowie do-
puszczenia do udzia∏u w drugim etapie konkursu, przewodniczàcy komisji zawiada-
mia na piÊmie, za potwierdzeniem odbioru:

1) kandydatów dopuszczonych do udzia∏u w drugim etapie konkursu – o terminie
i miejscu jego przeprowadzenia;
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2) pozosta∏ych kandydatów – o odmowie dopuszczenia do udzia∏u w drugim etapie
konkursu i jej przyczynach.

§ 7. 1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat prezentuje swojà wiedz´
o funkcjonowaniu systemu zamówieƒ publicznych, w szczególnoÊci przedstawia
koncepcj´ kierowania Urz´dem Zamówieƒ Publicznych oraz plany dotyczàce dzia-
∏ania i rozwoju tego Urz´du.

2. Rozmowa kwalifikacyjna mo˝e byç poprzedzona zasi´gni´ciem dodatko-
wych pisemnych opinii o osiàgni´ciach zawodowych kandydata. Opinie te udost´p-
nia si´ kandydatowi na jego wniosek.

§ 8. Po przeprowadzeniu konkursu komisja podejmuje uchwa∏´ o wynikach
konkursu osiàgni´tych przez poszczególnych kandydatów, w której przedstawia
kandydatów w ustalonej przez nià kolejnoÊci wraz z uzasadnieniem zawierajàcym
opisowà ocen´ kandydatów na stanowisko Prezesa Urz´du oraz informacjà o spe∏-
nianiu warunków przewidzianych dla tego stanowiska przez poszczególnych kan-
dydatów.

§ 9. Komisja podaje do publicznej wiadomoÊci imiona i nazwiska osób do-
puszczonych do udzia∏u w drugim etapie konkursu oraz informacje o wynikach
konkursu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów oraz Urz´du Zamówieƒ Publicznych.

§ 10. Przewodniczàcy komisji, w terminie 7 dni od dnia podj´cia uchwa∏y,
o której mowa w § 8, przekazuje Prezesowi Rady Ministrów t´ uchwa∏´ wraz z do-
kumentacjà przebiegu konkursu i protoko∏ami posiedzeƒ komisji.

§ 11. Je˝eli co najmniej dwóch kandydatów nie zosta∏o dopuszczonych do
udzia∏u w drugim etapie konkursu lub ˝aden z kandydatów bioràcych udzia∏ w kon-
kursie nie spe∏nia w wystarczajàcym stopniu warunków przewidzianych dla sta-
nowiska Prezesa Urz´du albo w przypadku stwierdzenia przez Prezesa Rady Mi-
nistrów uchybieƒ mogàcych mieç wp∏yw na ustalenie wyników konkursu, Szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na polecenie Prezesa Rady Ministrów zamiesz-
cza ponownie og∏oszenie o konkursie, nie póêniej ni˝ w terminie miesiàca od dnia
zakoƒczenia poprzedniego konkursu.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia publicznego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 646)

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór protoko∏u post´powania o udzielenie za-
mówienia publicznego, zwanego dalej „protoko∏em”, oraz zakres dodatkowych in-
formacji zawartych w protokole, a tak˝e sposób oraz form´ udost´pniania zaintere-
sowanym protoko∏u wraz z za∏àcznikami.

§ 2. Protokó∏, oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych, zawiera:

1) informacje dotyczàce zamawiajàcego;

2) okreÊlenie wartoÊci zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem”,
daty i sposobu jej ustalenia oraz imi´ i nazwisko osoby dokonujàcej ustalenia
wartoÊci zamówienia;

3) informacj´ o prowadzeniu post´powania o udzielenie zamówienia na zasadach
szczególnych, je˝eli takie nastàpi∏o;

4) imiona i nazwiska osób wykonujàcych czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie
zamówienia oraz osób zwiàzanych z przygotowaniem tego post´powania;

5) informacj´ o powo∏aniu bieg∏ych;

6) informacj´ o og∏oszeniach dotyczàcych zamówienia;

7) termin sk∏adania ofert;

8) miejsce i termin otwarcia ofert;

9) imi´ i nazwisko obserwatora, je˝eli zosta∏ wyznaczony;

10) informacj´ o spe∏nianiu przez wykonawców warunków udzia∏u w post´powa-
niu;

11) uzasadnienie wykluczenia wykonawców z post´powania, je˝eli takie nastàpi∏o;

12) uzasadnienie odrzucenia ofert, je˝eli takie nastàpi∏o;

13) streszczenie oceny i porównania z∏o˝onych ofert;

14) dat´ i powody uniewa˝nienia post´powania o udzielenie zamówienia, je˝eli
takie nastàpi∏o;

15) powody zastosowania przez zamawiajàcego innego trybu udzielenia zamówie-
nia ni˝ przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony;

16) informacje o wniesionych protestach i odwo∏aniach oraz ich rozstrzygni´ciach;

17) termin zakoƒczenia prac komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyniku po-
st´powania;
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18) informacje o dokonaniu czynnoÊci nowych lub czynnoÊci powtórzonych oraz
termin zakoƒczenia prac komisji przetargowej i ostatecznego zatwierdzenia
wyniku post´powania;

19) informacje dotyczàce przeprowadzenia kontroli uprzedniej, je˝eli taka zosta∏a
przeprowadzona;

20) informacje dotyczàce skargi do sàdu, je˝eli taka zosta∏a z∏o˝ona.

§ 3. W post´powaniu o udzielenie zamówienia, którego wartoÊç nie przekracza
wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro, sporzàdza si´ protokó∏ za-
wierajàcy informacje okreÊlone w § 2 pkt 1–3, 7 i 8, 10–13 oraz 16, a tak˝e powo-
dy zastosowania przez zamawiajàcego trybu negocjacji bez og∏oszenia albo zamó-
wienia z wolnej r´ki oraz termin otwarcia i zakoƒczenia aukcji elektronicznej.

§ 4. Wzór protoko∏u post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci:

1) przekraczajàcej 60 000 euro stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) nieprzekraczajàcej 60 000 euro stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Zamawiajàcy umo˝liwia w swojej siedzibie sporzàdzanie kserokopii lub
odpisów protoko∏u wraz z za∏àcznikami.

2. Zamawiajàcy przesy∏a na wniosek wykonawcy kopi´ protoko∏u.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru protoko∏u post´powania o zamówienie
publiczne oraz dodatkowych wymagaƒ, którym musi odpowiadaç protokó∏ (Dz. U. Nr 116, 
poz. 1101), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie 
art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 



Za∏àcznik nr 1

WZÓR

oznaczenie sprawy ......................................

DRUK ZP-1

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia
przekraczajàcej wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro

Cz´Êç ogólna 

1. Zamawiajàcy
Pe∏na nazwa zamawiajàcego:
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Adres:
ul. ..............................................................................................

........-................ ...........................................................................

REGON: ........................................................................ NIP: .........................................................................

telefon ............................................................................... faks ...........................................................................

e-mail: ............................@..............................................

2. Przedmiot zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia:
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

WartoÊç zamówienia ustalona zosta∏a na kwot´ .......................................................................... z∏,
co stanowi równowartoÊç .......................................................................... euro. Ustalenia wartoÊci
zamówienia dokonano w dniu ........-........-................ na podstawie .......................................................
Osoba/osoby* dokonujàca ustalenia wartoÊci zamówienia: ..................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Piecz´ç zamawiajàcego
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

3. Zasady szczególne
Post´powanie prowadzono na zasadach szczególnych na podstawie/post´-
powania nie prowadzono na zasadach szczególnych*: 
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

(podaç form´ i numer rozstrzygni´cia oraz nazw´ organu uprawnionego do
rozstrzygni´cia o wszcz´ciu post´powania o udzielenie zamówienia na zasa-
dach szczególnych, je˝eli dotyczy)

4. Tryb post´powania
Post´powanie prowadzono w trybie: ...............................................................................................................

na podstawie art. ..................................................... ustawy – Prawo zamówieƒ publicznych.

Powody zastosowania trybu innego ni˝ przetarg nieograniczony lub przetarg
ograniczony (podaç uzasadnienie faktyczne i prawne):
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Decyzja Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych Nr .................. o zatwierdzeniu
zastosowania trybu zosta∏a wydana w dniu ........-........-............... (decyzj´ nale˝y
za∏àczyç do protoko∏u)

5. Osoby wykonujàce czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia
oraz zwiàzane z przygotowaniem tego post´powania

1. Imi´ i nazwisko kierownika zamawiajàcego (je˝eli nie podlega wy∏àcze-
niu na podstawie art. 17 ustawy – Prawo zamówieƒ publicznych): 
....................................................................................................................................................................................................................

Kierownik zamawiajàcego z∏o˝y∏ oÊwiadczenie okreÊlone w art. 17 ust. 2
ustawy – Prawo zamówieƒ publicznych na za∏àczonym druku ZP-11.
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

2. Imiona i nazwiska pracowników zamawiajàcego, którym kierownik za-
mawiajàcego powierzy∏ zastrze˝one dla siebie czynnoÊci w post´powa-
niu o udzielenie zamówienia (je˝eli wyst´powa∏y): 
Imi´ i nazwisko ....................................................................................................................................................................
CzynnoÊç .....................................................................................................................................................................................

Imi´ i nazwisko ....................................................................................................................................................................
CzynnoÊç .....................................................................................................................................................................................

Pracownicy zamawiajàcego, którym kierownik zamawiajàcego powie-
rzy∏ zastrze˝one dla siebie czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamó-
wienia z∏o˝yli oÊwiadczenie okreÊlone w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo za-
mówieƒ publicznych na za∏àczonych drukach ZP-11.

3. Komisja przetargowa zosta∏a powo∏ana w dniu ........-........-............... na podstawie
decyzji/zarzàdzenia/uchwa∏y*: ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

(nale˝y za∏àczyç odpowiedni dokument)

Cz∏onkowie komisji przetargowej:
Przewodniczàcy – ....................................................................................................

Sekretarz – ....................................................................................................

Cz∏onek – ....................................................................................................

Cz∏onek – ....................................................................................................

Cz∏onek – ....................................................................................................

Cz∏onek – ....................................................................................................

Cz∏onkowie komisji z∏o˝yli oÊwiadczenie okreÊlone w art. 17 ust. 2
ustawy – Prawo zamówieƒ publicznych na za∏àczonych drukach ZP-11.

4. Imiona i nazwiska bieg∏ych (je˝eli zostali powo∏ani):
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Biegli z∏o˝yli oÊwiadczenie okreÊlone w art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo
zamówieƒ publicznych na za∏àczonych drukach ZP-11.

5. Imiona i nazwiska innych osób, ni˝ wymienione w pkt 1–4 wykonujà-
cych czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia (je˝eli wyst´-
powa∏y): .........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Osoby wykonujàce czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia
z∏o˝y∏y oÊwiadczenie okreÊlone w art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo zamó-
wieƒ publicznych na za∏àczonych drukach ZP-11.
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6. Imiona i nazwiska osób wykonujàcych czynnoÊci zwiàzane z przygoto-
waniem post´powania o udzielenie zamówienia: ......................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

6. Obserwator
W post´powaniu nie by∏ obecny/by∏ obecny* obserwator:
imi´ i nazwisko: ............................................................................................................................................................................

7. Wst´pne og∏oszenie informacyjne o planowanych zamówieniach/okre-
sowe og∏oszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektoro-
wych*

1. Informacja o zamówieniu zosta∏a zawarta we wst´pnym og∏oszeniu
informacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym w Biu-
letynie Zamówieƒ Publicznych z dnia ........-........-............... nr ..............

poz. ............../post´powanie nie zosta∏o poprzedzone wst´pnym og∏osze-
niem informacyjnym o planowanych zamówieniach*.

Wst´pne og∏oszenie informacyjne o planowanych zamówieniach zosta-
∏o opublikowane w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej z dnia 
........-........-............... nr .............. poz. .............. (je˝eli dotyczy)

2.1. Informacja o zamówieniu zosta∏a zawarta w okresowym og∏oszeniu
informacyjnym o planowanych zamówieniach sektorowych opubliko-
wanym w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej z dnia ........-........-...............

nr .............. poz. .............. oraz Biuletynie Zamówieƒ Publicznych z dnia 
........-........-............... nr .............. poz. ............../post´powanie nie zosta∏o poprzedzone
okresowym og∏oszeniem informacyjnym o planowanych zamówie-
niach sektorowych*

2.2. Okresowe og∏oszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sek-
torowych, o którym mowa w pkt 2.1, nie zawiera∏o zaproszenia do
ubiegania si´ o zamówienie sektorowe/zawiera∏o zaproszenie do ubie-
gania si´ o zamówienie sektorowe* (je˝eli dotyczy)
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DRUK ZP-1/PN

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia
przekraczajàcej wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Cz´Êç szczegó∏owa 

8. Og∏oszenie o zamówieniu
1. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o przekazane Urz´dowi Oficjalnych Pu-

blikacji Wspólnot Europejskich w dniu ........-........-..............., oraz opublikowane
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej: 
................/S............-............................ z dnia ......../......../...............

2. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o przekazane Prezesowi Urz´du Zamó-
wieƒ Publicznych w dniu ........-........-..............., oraz opublikowane w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych z dnia ........-........-............... nr .............. poz. ..............

3. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone w siedzibie zamawiajà-
cego – w miejscu: ..............................................................................................................................................................
od dnia ........-........-............... do dnia ........-........-...............

4. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone na stronie internetowej
zamawiajàcego: ...................................................................................................................................................................

od dnia ........-........-............... do dnia ........-........-...............

5. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane w dzienniku lub czaso-
piÊmie o zasi´gu ogólnopolskim:
Tytu∏: ...................................................................................................................................... w dniu ........-........-...............

Tytu∏: ...................................................................................................................................... w dniu ........-........-...............

6. Dodatkowo og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane:
....................................................................................................................................................................................................................

9. Termin sk∏adania ofert
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu ........-........-............... o godz. ...............

10. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu  ........-........-............... o godz. ............... w: ..............................

....................................................................................................................................................................................................................

adres: .................................................................................................................................................................................................
2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ............... ofert, których zbiorcze

zestawienie stanowi za∏àczony druk ZP-12.
3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà za-

mierza przeznaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .................. z∏.
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11. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wymagane warunki udzia∏u w post´powaniu spe∏nia .............. wykonawców. 

Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na
za∏àczonym druku ZP-14.

12. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono .............. wykonawców. List´ wykluczonych wy-
konawców wraz z podaniem uzasadnienia wykluczenia stanowi za∏àczony
druk ZP-15.

13. Oferty odrzucone 
Odrzucono .............. ofert. List´ ofert odrzuconych wraz z podaniem uzasadnie-
nia odrzucenia stanowi za∏àczony druk ZP-16.

14. Oferta najkorzystniejsza
Ka˝dy cz∏onek komisji przetargowej dokona∏ indywidualnej oceny ofert na
za∏àczonych drukach ZP-17/zastosowano kryteria opisane wzorami*. Na
podstawie streszczenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na
za∏àczonym druku ZP-18 wybrano ofert´:
numer oferty ..............

firma (nazwa) ..............................................................................................................................................................................

adres .......................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

15. Uniewa˝nienie post´powania
Post´powanie zosta∏o uniewa˝nione w dniu ........-........-..............

Powody uniewa˝nienia post´powania (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz
uzasadnienie faktyczne i prawne) .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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16. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania nie wniesiono ˝adnego protestu/wniesiono pro-
test(y) lub odwo∏anie(a)* i wydano rozstrzygni´cie(a), o którym(ch) infor-
macja zawarta jest na za∏àczonym druku ZP-19.

17. Skarga do sàdu
Na wyrok zespo∏u arbitrów/na postanowienie zespo∏u arbitrów koƒczàce
post´powanie w sprawie* nie zosta∏a wniesiona/zosta∏a wniesiona* skarga
przez .........................................................................................................................................................................................................

Sàd nie uchyli∏ zakazu/uchyli∏ zakaz* zawarcia umowy przed ostatecznym
rozstrzygni´ciem protestu w dniu ........-........-............... (je˝eli dotyczy)

18. Inne informacje
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

19. Zatwierdzenie wyniku post´powania
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ........-........-............... o godz. ...............
............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

(podpisy (podpis 
cz∏onków komisji) przewodnicz´cego komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamó-
wienia wraz z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zama-
wiajàcego/osoba upowa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

....................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

20. CzynnoÊci nowe/czynnoÊci powtórzone*
W wyniku .............................................................................................................................................................................................

wykonano nast´pujàce czynnoÊci ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

powtórzono nast´pujàce czynnoÊci* ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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21. Kontrola uprzednia

1. Dokumentacja post´powania o udzielenie zamówienia zosta∏a przekaza-
na Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych w celu przeprowadzenia
kontroli uprzedniej w dniu ........-........-...............

2. Kontrola uprzednia zosta∏a wszcz´ta w dniu ........-........-...............

3. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zosta∏a dor´czona zamawiajà-
cemu w dniu ........-........-...............

4. Zalecenia pokontrolne: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

5. Zalecenia pokontrolne nie zosta∏y wykorzystane/zosta∏y wykorzystane*.
Informacja o wykorzystaniu zaleceƒ pokontrolnych zosta∏a przekazana
Prezesowi Urz´du w dniu ........-........-............... oraz wykonawcy, którego oferta
zosta∏a uznana za najkorzystniejszà, w dniu ........-........-................

22. Zatwierdzenie po dokonaniu czynnoÊci nowych/czynnoÊci powtórzo-
nych*
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ........-........-............... o godz. ...............
............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

(podpisy (podpis 
cz∏onków komisji) przewodnicz´cego komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie za-
mówienia wraz z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik za-
mawiajàcego/osoba upowa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

......................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)
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DRUK ZP-1/PO

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia
przekraczajàcej wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro
prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego

Cz´Êç szczegó∏owa 

8. Og∏oszenie o zamówieniu
1. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o przekazane Urz´dowi Oficjalnych Pu-

blikacji Wspólnot Europejskich w dniu ........-........-..............., oraz opublikowane
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej: 
................/S............-............................ z dnia ......../......../...............

2. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o przekazane Prezesowi Urz´du Zamó-
wieƒ Publicznych w dniu ........-........-..............., oraz opublikowane w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych z dnia ........-........-............... nr .............., poz. ..............

3. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone w siedzibie zamawiajà-
cego – w miejscu: ..............................................................................................................................................................
od dnia ........-........-............... do dnia ........-........-...............

4. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone na stronie internetowej
zamawiajàcego: ...................................................................................................................................................................

od dnia ........-........-............... do dnia ........-........-...............

5. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane w dzienniku lub czaso-
piÊmie o zasi´gu ogólnopolskim:
Tytu∏: ...................................................................................................................................... w dniu ........-........-...............

Tytu∏: ...................................................................................................................................... w dniu ........-........-...............

6. Dodatkowo og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane:
....................................................................................................................................................................................................................

9. Z∏o˝one wnioski o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograniczonym
Termin sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu ograni-
czonym up∏ynà∏ w dniu ........-........-............... o godz. ...............

Uzasadnienie skrócenia terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w przetargu ograniczonym (wype∏niç je˝eli skrócenie nastàpi∏o):
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Do up∏ywu terminu sk∏adania wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w prze-
targu ograniczonym, zosta∏y z∏o˝one ............... wnioski o dopuszczenie do
udzia∏u w przetargu ograniczonym, których zbiorcze zestawienie stanowi
za∏àczony druk ZP-12.
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10. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Na podstawie z∏o˝onych wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w przetargu
ograniczonym stwierdzono, i˝ wymagane od wykonawców warunki udzia∏u
w post´powaniu spe∏nia .............. wykonawców.
Zbiorcza ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest
na za∏àczonym druku ZP-13.

11. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono .............. wykonawców. List´ wykluczonych wy-
konawców wraz z podaniem uzasadnienia wykluczenia stanowi za∏àczony
druk ZP-15.
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12. Zaproszenie do sk∏adania ofert
Zaproszenie do sk∏adania ofert i specyfikacja istotnych warunków zamówie-
nia zosta∏y wys∏ane do nast´pujàcych wykonawców: 
1) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

8) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

9) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

10) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

11) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

12) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

13) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

14) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

15) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

16) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

17) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

18) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

19) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................

20) nazwa (firma) ..................................................................................................................................................................

adres ...........................................................................................................................................................................................
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13. Termin sk∏adania ofert
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu ........-........-............... o godz. ...............

Uzasadnienie skrócenia terminu sk∏adania ofert (wype∏niç je˝eli skrócenie
nastàpi∏o): ............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

14. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu ........-........-............... o godz. ............... w: ...............................
....................................................................................................................................................................................................................

adres: .................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ............... ofert, których zbiorcze
zestawienie stanowi za∏àczony druk ZP-12. 

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà za-
mierza przeznaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .................. z∏.

15. Oferty odrzucone 
Odrzucono ............... ofert. List´ ofert odrzuconych wraz z podaniem uzasadnie-
nia odrzucenia stanowi za∏àczony druk ZP-16.

16. Oferta najkorzystniejsza
Ka˝dy cz∏onek komisji przetargowej dokona∏ indywidualnej oceny ofert na
za∏àczonym druku ZP-17/zastosowano kryteria opisane wzorami*. Na pod-
stawie streszczenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na
za∏àczonym druku ZP-18 wybrano ofert´:
numer oferty ......................................

firma (nazwa) .................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

17. Uniewa˝nienie post´powania
Post´powanie zosta∏o uniewa˝nione w dniu ........-........-...............

Powody uniewa˝nienia post´powania (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz
uzasadnienie faktyczne i prawne) ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

18. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania nie wniesiono ˝adnego protestu/wniesiono pro-
test(y) lub odwo∏anie(a)* i wydano rozstrzygni´cie(a), o którym(ch) infor-
macja zawarta jest na za∏àczonym druku ZP-19.

19. Skarga do sàdu
Na wyrok zespo∏u arbitrów/na postanowienie zespo∏u arbitrów koƒczàce
post´powanie w sprawie* nie zosta∏a wniesiona/zosta∏a wniesiona* skarga
przez ............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Sàd nie uchyli∏ zakazu/uchyli∏ zakaz* zawarcia umowy przed ostatecznym
rozstrzygni´ciem protestu w dniu ........-........-............... (je˝eli dotyczy)

20. Inne informacje
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

21. Zatwierdzenie wyniku post´powania
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ........-........-............... o godz. ...............
............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

(podpisy (podpis 
cz∏onków komisji) przewodnicz´cego komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamó-
wienia wraz z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zama-
wiajàcego/osoba upowa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

.....................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

22. CzynnoÊci nowe/czynnoÊci powtórzone*
W wyniku .............................................................................................................................................................................................

wykonano nast´pujàce czynnoÊci ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

powtórzono nast´pujàce czynnoÊci* ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

23. Kontrola uprzednia

1. Dokumentacja post´powania o udzielenie zamówienia zosta∏a przekaza-
na Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych w celu przeprowadzenia
kontroli uprzedniej w dniu ........-........-...............

2. Kontrola uprzednia zosta∏a wszcz´ta w dniu ........-........-...............

3. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zosta∏a dor´czona zamawiajà-
cemu w dniu ........-........-...............

4. Zalecenia pokontrolne: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

5. Zalecenia pokontrolne nie zosta∏y wykorzystane/zosta∏y wykorzystane*.
Informacja o wykorzystaniu zaleceƒ pokontrolnych zosta∏a przekazana
Prezesowi Urz´du oraz wykonawcy, którego oferta zosta∏a uznana za
najkorzystniejszà, w dniu ........-........-...............

24. Zatwierdzenie po dokonaniu czynnoÊci nowych/czynnoÊci powtórzo-
nych*
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ........-........-............... o godz. ...............
............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

(podpisy (podpis 
cz∏onków komisji) przewodnicz´cego komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie za-
mówienia wraz z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik za-
mawiajàcego/osoba upowa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

. ....................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)
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* niepotrzebne skreÊliç
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oznaczenie sprawy ......................................

DRUK ZP-1/NO

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia
przekraczajàcej wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro
prowadzonego w trybie negocjacji z og∏oszeniem

Cz´Êç szczegó∏owa 

8. Og∏oszenie o zamówieniu
1. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o przekazane Urz´dowi Oficjalnych Pu-

blikacji Wspólnot Europejskich w dniu ........-........-..............., oraz opublikowane
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej: 
................/S............-............................ z dnia ......../......../...............

2. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o przekazane Prezesowi Urz´du Zamó-
wieƒ Publicznych w dniu ........-........-..............., oraz opublikowane w Biuletynie
Zamówieƒ Publicznych z dnia ........-........-............... nr .............., poz. ..............

3. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone w siedzibie zamawiajà-
cego – w miejscu: ..............................................................................................................................................................
od dnia ........-........-............... do dnia ........-........-...............

4. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o zamieszczone na stronie internetowej
zamawiajàcego: ...................................................................................................................................................................

od dnia ........-........-............... do dnia ........-........-...............

5. Og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane w dzienniku lub czaso-
piÊmie o zasi´gu ogólnopolskim:
Tytu∏: ...................................................................................................................................... w dniu ........-........-...............

Tytu∏: ...................................................................................................................................... w dniu ........-........-...............

6. Dodatkowo og∏oszenie o zamówieniu zosta∏o opublikowane:
....................................................................................................................................................................................................................

9. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Na podstawie z∏o˝onych wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w negocja-
cjach z og∏oszeniem stwierdzono, i˝ wymagane od wykonawców warunki
udzia∏u w post´powaniu spe∏nia .............. wykonawców. 

Zbiorcza ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest
na za∏àczonym druku ZP-13.

10. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono .............. wykonawców. List´ wykluczonych wy-
konawców wraz z podaniem uzasadnienia wykluczenia stanowi za∏àczony
druk ZP-15.

............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)



oznaczenie sprawy ......................................

11. Wykonawcy zaproszeni do negocjacji 
Zaproszenie do negocjacji i specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zosta∏y wys∏ane do nast´pujàcych wykonawców:
1) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

12. Negocjacje 
Negocjacje z zaproszonymi wykonawcami przeprowadzono w dniu/dniach*
..................................................................

Do negocjacji nie przystàpili nast´pujàcy wykonawcy: .............................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

13. Zaproszenie do sk∏adania ofert 
Zaproszenie do sk∏adania ofert otrzymali nast´pujàcy wykonawcy:
1) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

14. Termin sk∏adania ofert 
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu ........-........-............... o godz. ...............

15. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu ........-........-............... o godz. ............... w: ...............................
....................................................................................................................................................................................................................

adres: .................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ............... ofert, których zbiorcze
zestawienie stanowi za∏àczony druk ZP-12. 

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà za-
mierza przeznaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .................. z∏.

16. Oferty odrzucone 
Odrzucono ............... ofert. List´ ofert odrzuconych wraz z podaniem uzasadnie-
nia odrzucenia stanowi za∏àczony druk ZP-16.

17. Oferta najkorzystniejsza
Ka˝dy cz∏onek komisji przetargowej dokona∏ indywidualnej oceny ofert na
za∏àczonym druku ZP-17/zastosowano kryteria opisane wzorami*. Na pod-
stawie streszczenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na
za∏àczonym druku ZP-18 wybrano ofert´:
numer oferty ......................................

firma (nazwa) .................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

18. Uniewa˝nienie post´powania
Post´powanie zosta∏o uniewa˝nione w dniu ........-........-...............

Powody uniewa˝nienia post´powania (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz
uzasadnienie faktyczne i prawne) ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

19. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania nie wniesiono ˝adnego protestu/wniesiono pro-
test(y) lub odwo∏anie(a)* i wydano rozstrzygni´cie(a), o którym(ch) infor-
macja zawarta jest na za∏àczonym druku ZP-19.

20. Skarga do sàdu
Na wyrok zespo∏u arbitrów/na postanowienie zespo∏u arbitrów koƒczàce
post´powanie w sprawie* nie zosta∏a wniesiona/zosta∏a wniesiona* skarga
przez ............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Sàd nie uchyli∏ zakazu/uchyli∏ zakaz* zawarcia umowy przed ostatecznym
rozstrzygni´ciem protestu w dniu ........-........-............... (je˝eli dotyczy)

21. Inne informacje
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

22. Zatwierdzenie wyniku post´powania
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ........-........-............... o godz. ...............
............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

(podpisy (podpis 
cz∏onków komisji) przewodnicz´cego komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamó-
wienia wraz z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zama-
wiajàcego/osoba upowa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

......................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

23. CzynnoÊci nowe/czynnoÊci powtórzone*
W wyniku .............................................................................................................................................................................................

wykonano nast´pujàce czynnoÊci ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

powtórzono nast´pujàce czynnoÊci* ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç
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oznaczenie sprawy ......................................

24. Kontrola uprzednia

1. Dokumentacja post´powania o udzielenie zamówienia zosta∏a przekaza-
na Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych w celu przeprowadzenia
kontroli uprzedniej w dniu ........-........-...............

2. Kontrola uprzednia zosta∏a wszcz´ta w dniu ........-........-...............

3. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zosta∏a dor´czona zamawiajà-
cemu w dniu ........-........-...............

4. Zalecenia pokontrolne: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

5. Zalecenia pokontrolne nie zosta∏y wykorzystane/zosta∏y wykorzystane*.
Informacja o wykorzystaniu zaleceƒ pokontrolnych zosta∏a przekazana
Prezesowi Urz´du oraz wykonawcy, którego oferta zosta∏a uznana za
najkorzystniejszà, w dniu ........-........-...............

25. Zatwierdzenie po dokonaniu czynnoÊci nowych/czynnoÊci powtórzo-
nych*
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ........-........-............... o godz. ...............
............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

(podpisy (podpis 
cz∏onków komisji) przewodnicz´cego komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie za-
mówienia wraz z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik za-
mawiajàcego/osoba upowa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

.......................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

DRUK ZP-1/NBO

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia
przekraczajàcej wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro
prowadzonego w trybie negocjacji bez og∏oszenia

Cz´Êç szczegó∏owa 

8. Wykonawcy zaproszeni do negocjacji 
W dniu ........-........-............... zaproszenie do negocjacji zosta∏o wys∏ane do nast´pu-
jàcych wykonawców:
1) nazwa (firma) .......................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

9. Negocjacje 
Negocjacje z zaproszonymi wykonawcami przeprowadzono w dniu/dniach*:
..................................................................

Do negocjacji nie przystàpili nast´pujàcy wykonawcy: .............................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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* niepotrzebne skreÊliç

............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)



oznaczenie sprawy ......................................

10. Zaproszenie do sk∏adania ofert 
W dniu ........-........-............... zaproszenie do sk∏adania ofert i specyfikacja istotnych
warunków zamówienia zosta∏y wys∏ane do otrzymali nast´pujàcych wyko-
nawców:
1) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

2) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

3) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

4) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

5) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

6) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

7) nazwa (firma) .....................................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................................

11. Termin sk∏adania ofert 
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu ........-........-............... o godz. ...............

12 Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu ........-........-............... o godz. ............... w: ...............................
....................................................................................................................................................................................................................

adres: .................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ............... ofert, których zbiorcze
zestawienie stanowi za∏àczony druk ZP-12. 

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà za-
mierza przeznaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .................. z∏.

13. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wymagane warunki udzia∏u w post´powaniu spe∏nia .............. wykonawców. 

Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na
za∏àczonym druku ZP-14.

14. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono .............. wykonawców. List´ wykluczonych wy-
konawców wraz z podaniem uzasadnienia wykluczenia stanowi za∏àczony
druk ZP-15.
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)



oznaczenie sprawy ......................................

15. Oferty odrzucone 
Odrzucono .............. ofert. List´ ofert odrzuconych wraz z podaniem uzasadnie-
nia odrzucenia stanowi za∏àczony druk ZP-16.

16. Oferta najkorzystniejsza
Ka˝dy cz∏onek komisji przetargowej dokona∏ indywidualnej oceny ofert na
za∏àczonym druku ZP-17/zastosowano kryteria opisane wzorami*. Na pod-
stawie streszczenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego na za-
∏àczonym druku ZP-18 wybrano ofert´:
numer oferty ......................................

firma (nazwa) .................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

17. Uniewa˝nienie post´powania
Post´powanie zosta∏o uniewa˝nione w dniu ........-........-...............

Powody uniewa˝nienia post´powania (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz
uzasadnienie faktyczne i prawne) ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

18. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania nie wniesiono ˝adnego protestu/wniesiono pro-
test(y) lub odwo∏anie(a)* i wydano rozstrzygni´cie(a), o którym(ch) infor-
macja zawarta jest na za∏àczonym druku ZP-19.

19. Skarga do sàdu
Na wyrok zespo∏u arbitrów/na postanowienie zespo∏u arbitrów koƒczàce
post´powanie w sprawie* nie zosta∏a wniesiona/zosta∏a wniesiona* skarga
przez ............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Sàd nie uchyli∏ zakazu/uchyli∏ zakaz* zawarcia umowy przed ostatecznym
rozstrzygni´ciem protestu w dniu ........-........-............... (je˝eli dotyczy)
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

20. Inne informacje
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

21. Zatwierdzenie wyniku post´powania
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ........-........-............... o godz. ...............
............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

(podpisy (podpis 
cz∏onków komisji) przewodnicz´cego komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamó-
wienia wraz z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zama-
wiajàcego/osoba upowa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

.......................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

22. CzynnoÊci nowe/czynnoÊci powtórzone*
W wyniku .............................................................................................................................................................................................

wykonano nast´pujàce czynnoÊci ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

powtórzono nast´pujàce czynnoÊci* ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

23. Kontrola uprzednia

1. Dokumentacja post´powania o udzielenie zamówienia zosta∏a przekaza-
na Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych w celu przeprowadzenia
kontroli uprzedniej w dniu ........-........-...............

2. Kontrola uprzednia zosta∏a wszcz´ta w dniu ........-........-...............

3. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zosta∏a dor´czona zamawiajà-
cemu w dniu ........-........-...............

4. Zalecenia pokontrolne: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

5. Zalecenia pokontrolne nie zosta∏y wykorzystane/zosta∏y wykorzystane*.
Informacja o wykorzystaniu zaleceƒ pokontrolnych zosta∏a przekazana
Prezesowi Urz´du oraz wykonawcy, którego oferta zosta∏a uznana za
najkorzystniejszà, w dniu ........-........-...............

24. Zatwierdzenie po dokonaniu czynnoÊci nowych/czynnoÊci powtórzo-
nych*
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ........-........-............... o godz. ...............
............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

(podpisy (podpis 
cz∏onków komisji) przewodnicz´cego komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie za-
mówienia wraz z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik za-
mawiajàcego/osoba upowa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

.......................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)
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* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

DRUK ZP-1/WR

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia
przekraczajàcej wyra˝onà w z∏otych równowartoÊç kwoty 60 000 euro
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej r´ki

Cz´Êç szczegó∏owa 

9. Wykonawca zaproszony do udzia∏u w negocjacjach 
Zaproszenie do negocjacji zosta∏o wys∏ane do: 
firma (nazwa) ................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

10. Negocjacje
W dniu/dniach* ........................................................ przeprowadzono negocjacje z wyko-
nawcà wskazanym w pkt 9. 

11. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wykonawca zaproszony do udzia∏u w negocjacjach spe∏nia warunki udzia∏u
w post´powaniu/nie spe∏nia warunków udzia∏u w post´powaniu*

12. Uniewa˝nienie post´powania
Post´powanie zosta∏o uniewa˝nione w dniu ........-........-...............

Powody uniewa˝nienia post´powania (nale˝y podaç podstaw´ prawnà oraz
uzasadnienie faktyczne i prawne) ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

13. Inne informacje
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

14. Zatwierdzenie wyniku post´powania
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ........-........-............... o godz. ...............
............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

(podpisy (podpis 
cz∏onków komisji) przewodnicz´cego komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie zamó-
wienia wraz z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik zama-
wiajàcego/osoba upowa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

.......................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

15. CzynnoÊci nowe/czynnoÊci powtórzone*
W wyniku .............................................................................................................................................................................................

wykonano nast´pujàce czynnoÊci ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

powtórzono nast´pujàce czynnoÊci* ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

16. Kontrola uprzednia

1. Dokumentacja post´powania o udzielenie zamówienia zosta∏a przekaza-
na Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych w celu przeprowadzenia
kontroli uprzedniej w dniu ........-........-...............

2. Kontrola uprzednia zosta∏a wszcz´ta w dniu ........-........-...............

3. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej zosta∏a dor´czona zamawiajà-
cemu w dniu ........-........-...............

4. Zalecenia pokontrolne: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

5. Zalecenia pokontrolne nie zosta∏y wykorzystane/zosta∏y wykorzysta-
ne*. Informacja o wykorzystaniu zaleceƒ pokontrolnych zosta∏a prze-
kazana Prezesowi Urz´du oraz wykonawcy wskazanemu w pkt 9, 
w dniu ........-........-...............
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

17. Zatwierdzenie po dokonaniu czynnoÊci nowych/czynnoÊci powtórzo-
nych*
Prace komisji przetargowej zakoƒczy∏y si´ w dniu ........-........-............... o godz. ...............
............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

............................................................... ......................................................................... .........................................................................

(podpisy (podpis 
cz∏onków komisji) przewodnicz´cego komisji)

Prace komisji przetargowej oraz protokó∏ post´powania o udzielenie za-
mówienia wraz z za∏àczonymi do niego drukami zatwierdzi∏ kierownik za-
mawiajàcego/osoba upowa˝niona przez kierownika zamawiajàcego*.

.......................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)
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* niepotrzebne skreÊliç
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

oznaczenie sprawy ......................................

DRUK ZP-2

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia
nieprzekraczajàcej wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro

Cz´Êç ogólna 

1. Zamawiajàcy
Pe∏na nazwa zamawiajàcego:
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Adres:
ul. ..............................................................................................

........-................ ...........................................................................

REGON: ........................................................................ NIP: .........................................................................

telefon ............................................................................... faks ...........................................................................

e-mail: ............................@..............................................

2. Przedmiot zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia:
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

WartoÊç zamówienia ustalona zosta∏a na kwot´ .......................................................................... z∏,
co stanowi równowartoÊç .......................................................................... euro. Ustalenia wartoÊci
zamówienia dokonano w dniu ........-........-................ na podstawie .......................................................
Osoba/osoby* dokonujàca ustalenia wartoÊci zamówienia: ..................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Piecz´ç zamawiajàcego

............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

3. Zasady szczególne
Post´powanie prowadzono na zasadach szczególnych na podstawie/post´-
powania nie prowadzono na zasadach szczególnych*: 
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

(podaç form´ i numer rozstrzygni´cia oraz nazw´ organu uprawnionego do
rozstrzygni´cia o wszcz´ciu post´powania o udzielenie zamówienia na zasa-
dach szczególnych, je˝eli dotyczy)

4. Tryb post´powania
Post´powanie prowadzono w trybie: ...............................................................................................................

na podstawie art. ..................................................... ustawy – Prawo zamówieƒ publicznych.

Powody zastosowania trybu post´powania negocjacje bez og∏oszenia lub
zamówienie z wolnej r´ki (podaç uzasadnienie faktyczne i prawne):
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

DRUK ZP-2/PN, NBO, ZOC

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia 
o wartoÊci zamówienia nieprzekraczajàcej wyra˝onej w z∏otych
równowartoÊci kwoty 60 000 euro prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego/negocjacji bez og∏oszenia/zapytania o cen´*

Cz´Êç szczegó∏owa 

5. Termin sk∏adania ofert 
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu ........-........-............... o godz. ...............

6. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu ........-........-............... o godz. ............... w: ...............................
....................................................................................................................................................................................................................

adres: .................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ............... ofert, których zbiorcze
zestawienie stanowi za∏àczony druk ZP-12. 

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà za-
mierza przeznaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .................. z∏.

7. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wymagane warunki udzia∏u w post´powaniu spe∏nia .............. wykonawców. 
Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na
za∏àczonym druku ZP-14.

8. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono .............. wykonawców. List´ wykluczonych wy-
konawców wraz z podaniem uzasadnienia wykluczenia stanowi za∏àczony
druk ZP-15.

9. Oferty odrzucone 
Odrzucono .............. ofert. List´ ofert odrzuconych wraz z podaniem uzasadnie-
nia odrzucenia stanowi za∏àczony druk ZP-16.
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

10. Oferta najkorzystniejsza
Na podstawie streszczenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego
na za∏àczonym druku ZP-18 wybrano ofert´:
numer oferty ..............

firma (nazwa) ..............................................................................................................................................................................

adres .......................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

11. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania nie wniesiono ˝adnego protestu/wniesiono pro-
test(y) lub odwo∏anie(a)* i wydano rozstrzygni´cie(a), o którym(ch) infor-
macja zawarta jest na za∏àczonym druku ZP-19.
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

DRUK ZP-2/PO, NO

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci 
zamówienia nieprzekraczajàcej wyra˝onej w z∏otych 
równowartoÊci kwoty 60 000 euro prowadzonego w trybie 
przetargu ograniczonego/negocjacji z og∏oszenem*

Cz´Êç szczegó∏owa 

5. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wymagane warunki udzia∏u w post´powaniu spe∏nia .............. wykonawców. 

Zbiorcza ocena spe∏niania warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest
na za∏àczonym druku ZP-13.

6. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono .............. wykonawców. List´ wykluczonych wy-
konawców wraz z podaniem uzasadnienia wykluczenia stanowi za∏àczony
druk ZP-15.

7. Termin sk∏adania ofert 
Termin sk∏adania ofert up∏ynà∏ w dniu ........-........-............... o godz. ...............

8. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert odby∏o si´ w dniu ........-........-............... o godz. ............... w: ...............................
....................................................................................................................................................................................................................

adres: .................................................................................................................................................................................................

2. Do up∏ywu terminu sk∏adania ofert z∏o˝ono ............... ofert, których zbiorcze
zestawienie stanowi za∏àczony druk ZP-12. 

3. BezpoÊrednio przed otwarciem ofert zamawiajàcy poda∏ kwot´, jakà za-
mierza przeznaczyç na finansowanie zamówienia, w wysokoÊci .................. z∏.

9. Oferty odrzucone 
Odrzucono .............. ofert. List´ ofert odrzuconych wraz z podaniem uzasadnie-
nia odrzucenia stanowi za∏àczony druk ZP-16.
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

10. Oferta najkorzystniejsza
Na podstawie streszczenia oceny i porównania z∏o˝onych ofert, dokonanego
na za∏àczonym druku ZP-18 wybrano ofert´:
numer oferty ......................................

firma (nazwa) .................................................................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

11. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania nie wniesiono ˝adnego protestu/wniesiono pro-
test(y) lub odwo∏anie(a)* i wydano rozstrzygni´cie(a), o którym(ch) infor-
macja zawarta jest na za∏àczonym druku ZP-19.
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

DRUK ZP-2/WR

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia
nieprzekraczajàcej wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej r´ki

Cz´Êç szczegó∏owa 

5. Wykonawca zaproszony do udzia∏u w negocjacjach
Zaproszenie do udzia∏u w negocjacjach zosta∏o wys∏ane do:
firma (nazwa) ..............................................................................................................................................................................

adres .......................................................................................................................................................................................................

6. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wykonawca zaproszony do udzia∏u w negocjacjach spe∏nia warunki udzia∏u
w post´powaniu/nie spe∏nia warunków udzia∏u w post´powaniu* 
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............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

DRUK ZP-2/AE

Protokó∏ post´powania o udzielenie zamówienia o wartoÊci zamówienia
nieprzekraczajàcej wyra˝onej w z∏otych równowartoÊci kwoty 60 000 euro
prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej

Cz´Êç szczegó∏owa 

5. Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu
Wymagane warunki udzia∏u w post´powaniu spe∏nia .............. wykonawców. 

Informacja o spe∏nianiu warunków udzia∏u w post´powaniu zawarta jest na
za∏àczonym druku ZP-14.

6. Wykonawcy wykluczeni
Z post´powania wykluczono .............. wykonawców. List´ wykluczonych wy-
konawców wraz z podaniem uzasadnienia wykluczenia stanowi za∏àczony
druk ZP-15.

7. Otwarcie aukcji
Aukcja zosta∏a otwarta w dniu ........-........-............... o godz. ...............

8. Zamkni´cie aukcji
Aukcja zosta∏a zamkni´ta w dniu ........-........-............... o godz. ...............

Do czasu zamkni´cia aukcji .............. wykonawców zg∏osi∏o .............. ofert. 
Zbiorcze zestawienie ofert z∏o˝onych w post´powaniu prowadzonym w try-
bie aukcji elektronicznej stanowi za∏àczony druk ZP-20.

9. Oferty odrzucone 
W post´powaniu odrzucono .............. ofert. List´ ofert odrzuconych wraz z po-
daniem uzasadnienia odrzucenia stanowi za∏àczony druk ZP-16.

676

............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
numer strony ............ lub osoby upowa˝nionej)



677

oznaczenie sprawy ......................................

10. Oferta najkorzystniejsza
W wyniku automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny wybrano ofert´:
numer oferty ......................................

firma (nazwa) oraz znak identyfikacyjny ...................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyboru
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

11. Protesty i odwo∏ania
W trakcie post´powania nie wniesiono ˝adnego protestu/wniesiono pro-
test(y) lub odwo∏anie(a)* i wydano rozstrzygni´cie(a), o którym(ch) infor-
macja zawarta jest na za∏àczonym druku ZP-19.

............................................................................................

(podpis kierownika zamawiajàcego 
lub osoby upowa˝nionej)

* niepotrzebne skreÊliç



oznaczenie sprawy ......................................

DRUK ZP-11

OÊwiadczenie kierownika zamawiajàcego/pracownika zamawiajàcego,
któremu kierownik zamawiajàcego powierzy∏ wykonanie zastrze˝onych 
dla siebie czynnoÊci/cz∏onka komisji przetargowej/bieg∏ego/innej osoby
wykonujàcej czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia*

Imi´ (imiona) ........................................................................................................................................................................................................

Nazwisko ........................................................................................................................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe zeznania, oÊwiadczam, ˝e:

1) nie ubiegam si´ o udzielenie zamówienia;

2) nie pozostaj´ w zwiàzku ma∏˝eƒskim, w stosunku pokrewieƒstwa lub powi-
nowactwa w linii prostej, pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia oraz nie jestem zwiàzany z tytu∏u przysposobienia, opieki lub
kurateli z wykonawcà, jego zast´pcà prawnym lub cz∏onkami organów zarzà-
dzajàcych lub organów nadzorczych wykonawców ubiegajàcych si´ o udzielenie
zamówienia;

3) przed up∏ywem 3 lat od dnia wszcz´cia post´powania o udzielenie zamówienia
nie pozostawa∏em w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcà i nie by∏em
cz∏onkiem organów zarzàdzajàcych lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegajàcych si´ o udzielenie zamówienia;

4) nie pozostaj´ z ˝adnym wykonawcà w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do mojej bezstronnoÊci;

5) nie zosta∏em prawomocnie skazany za przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z po-
st´powaniem o udzielenie zamówienia, przest´pstwo przekupstwa, przest´pstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych.

Piecz´ç zamawiajàcego

678

...................................................................................... dnia .......................................... r.

............................................................................................

(podpis)
* niepotrzebne skreÊliç

numer strony ............
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ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie 

warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy

(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 645)

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W celu potwierdzenia, ˝e wykonawca posiada uprawnienie do wykony-
wania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci oraz nie podlega wykluczeniu na pod-
stawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych,
zwanej dalej „ustawà”, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç, w formie orygina∏u lub kseroko-
pii poÊwiadczonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez wykonawc´, nast´pujàcych do-
kumentów:

1) aktualnego odpisu z w∏aÊciwego rejestru albo aktualnego zaÊwiadczenia o wpi-
sie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli odr´bne przepisy wymagajà
wpisu do rejestru lub zg∏oszenia do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, wysta-
wionego nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert;

2) koncesji, zezwolenia lub licencji, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiadania
koncesji, zezwolenia lub licencji na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakre-
sie obj´tym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”;

3) dokumentów stwierdzajàcych, ˝e osoby, które b´dà wykonywaç zamówienie,
posiadajà wymagane uprawnienia, je˝eli ustawy nak∏adajà obowiàzek posiada-
nia takich uprawnieƒ;

4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa˝nego za-
Êwiadczenia w∏aÊciwego organu sàdowego lub administracyjnego kraju pocho-
dzenia osoby w zakresie okreÊlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawio-
nych nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÊlonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed
up∏ywem terminu sk∏adania ofert;

6) aktualnych zaÊwiadczeƒ w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego oraz w∏aÊci-
wego oddzia∏u Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo∏ecznego potwierdzajàcych odpowiednio, ˝e wykonawca nie zale-
ga z op∏acaniem podatków, op∏at oraz sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne lub
spo∏eczne, lub zaÊwiadczeƒ, ˝e uzyska∏ przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie lub roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca∏oÊci wy-
konania decyzji w∏aÊciwego organu – wystawionych nie wczeÊniej ni˝ 3 miesià-
ce przed up∏ywem terminu sk∏adania ofert.
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2. W celu potwierdzenia, ˝e wykonawca posiada niezb´dnà wiedz´ i doÊwiad-
czenie oraz potencja∏ techniczny, a tak˝e dysponuje osobami zdolnymi do wykona-
nia zamówienia, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç nast´pujàcych dokumentów:

1) informacji na temat przeci´tnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczeb-
noÊci personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku
gdy okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – w tym okresie, je˝eli przed-
miotem zamówienia sà roboty budowlane lub us∏ugi;

2) wykazu niezb´dnych do wykonania zamówienia narz´dzi i urzàdzeƒ, jakie po-
siada wykonawca;

3) wykazu osób i podmiotów, które b´dà wykonywaç zamówienie lub b´dà uczest-
niczyç w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifi-
kacji niezb´dnych do wykonania zamówienia, a tak˝e zakresu wykonywanych
przez nich czynnoÊci;

4) wykazu wykonanych w okresie ostatnich pi´ciu lat robót budowlanych, a je˝eli
okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadajàcych
swoim rodzajem i wartoÊcià robotom budowlanym stanowiàcym przedmiot za-
mówienia, z podaniem ich wartoÊci oraz daty i miejsca wykonania oraz za∏àcze-
niem dokumentów potwierdzajàcych, ˝e roboty te zosta∏y wykonane nale˝ycie;

5) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub us∏ug, a je˝eli
okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartoÊci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz za∏àczenia dokumentów
potwierdzajàcych, ˝e dostawy lub us∏ugi te zosta∏y wykonane nale˝ycie;

6) zaÊwiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakoÊci potwierdzajàcego, ̋ e
poprzez odpowiednie odniesienie dok∏adnie oznaczone produkty b´dàce przed-
miotem dostawy odpowiadajà okreÊlonym normom lub specyfikacjom technicz-
nym;

7) zaÊwiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakoÊci, potwierdzajàcego,
˝e wykonawca spe∏nia okreÊlone wymogi jakoÊciowe w zakresie Êwiadczenia
us∏ug b´dàcych przedmiotem zamówienia, lub równowa˝nych dokumentów po-
twierdzajàcych jakoÊç Êwiadczonych us∏ug, je˝eli wykonawca nie mo˝e w termi-
nie uzyskaç wymaganego zaÊwiadczenia;

8) wyniku kontroli dotyczàcej zdolnoÊci produkcyjnych, a w razie koniecznoÊci
tak˝e mo˝liwoÊci naukowych i badawczych wykonawcy, przeprowadzonej
przez w∏aÊciwy organ kraju, w którym wykonawca ma siedzib´ lub miejsce za-
mieszkania, pod warunkiem uzyskania zgody tego organu – je˝eli us∏ugi lub pro-
dukty b´dàce przedmiotem dostawy sà skomplikowane lub s∏u˝à szczególnemu
celowi.

3. W celu potwierdzenia, ˝e wykonawca znajduje si´ w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniajàcej wykonanie zamówienia, zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç na-
st´pujàcych dokumentów:

1) sprawozdania finansowego, a je˝eli podlega ono badaniu przez bieg∏ego re-
widenta zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci równie˝ z opinià o badanym
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sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiàzanych do sporzàdza-
nia sprawozdania finansowego, innych dokumentów okreÊlajàcych obroty, zysk
oraz zobowiàzania i nale˝noÊci – za okres nie d∏u˝szy ni˝ ostatnie 3 lata obroto-
we, a je˝eli okres prowadzenia dzia∏alnoÊci jest krótszy – za ten okres;

2) informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek banko-
wy, potwierdzajàcej wysokoÊç posiadanych Êrodków finansowych lub zdolnoÊç
kredytowà wykonawcy, wystawionej nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed up∏y-
wem terminu sk∏adania ofert;

3) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajàcego, ˝e wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.

§ 2. 1. Je˝eli wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 1, 5 i 6, sk∏ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma sie-
dzib´ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajàce odpowiednio, ˝e:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie og∏oszono upad∏oÊci;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si´ o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, op∏at lub sk∏adek na ubezpieczenie spo∏ecz-
ne lub zdrowotne albo, ˝e uzyska∏ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych p∏atnoÊci lub wstrzymanie w ca∏oÊci wykonania
decyzji w∏aÊciwego organu.

2. Je˝eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma sie-
dzib´ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si´ dokumentów, o których mowa w ust.
1 oraz w § 1 ust. 1 pkt 4, zast´puje si´ je dokumentem zawierajàcym oÊwiadczenie
z∏o˝one przed notariuszem, w∏aÊciwym organem sàdowym, administracyjnym albo
organem samorzàdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodze-
nia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç od
dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spe∏niania warunków uprawniajàcych do udzia∏u
w post´powaniu o zamówienie publiczne (Dz. U. Nr 91, poz. 817), które traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).



ROZPORZÑDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynnoÊci

obserwatora oraz wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci obserwatora
(Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 703)

Na podstawie art. 178 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych, zwany dalej „Prezesem Urz´-
du”, wyznacza obserwatora niezw∏ocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia
o wszcz´ciu post´powania, o którym mowa w art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych, zwanej dalej „ustawà”.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazw´ i siedzib´ (adres) zamawiajàcego, a tak˝e imi´ i nazwisko oraz numer te-

lefonu osoby upowa˝nionej do kontaktów w zwiàzku z danym post´powaniem;
2) przedmiot post´powania oraz wartoÊç zamówienia;
3) tryb post´powania;
4) termin oraz miejsce otwarcia ofert.

§ 2. 1. O wyznaczeniu obserwatora Prezes Urz´du zawiadamia w tym samym
dniu pisemnie, faksem lub drogà elektronicznà:
1) zamawiajàcego – wskazujàc imi´ i nazwisko obserwatora oraz jego adres do ko-

respondencji;
2) wyznaczonego obserwatora – przekazujàc mu informacje, o których mowa w § 1

ust. 2.
2. Je˝eli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zosta∏o przekazane faksem

lub drogà elektronicznà, Prezes Urz´du potwierdza je niezw∏ocznie na piÊmie.
§ 3. 1. W przypadku gdy wyznaczony obserwator nie mo˝e podjàç czynnoÊci

obserwatora z powodu zaistnienia okolicznoÊci, o których mowa w art. 177 ust. 4
ustawy, lub z powodu innej wa˝nej przyczyny le˝àcej po jego stronie, jest obowià-
zany niezw∏ocznie powiadomiç o tym fakcie zamawiajàcego oraz Prezesa Urz´du,
który wyznacza innego obserwatora. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce ob-
serwatorowi wykonywanie powierzonych mu czynnoÊci ujawnià si´ po ich podj´ciu.
Obserwator wykonuje swoje czynnoÊci, o ile to mo˝liwe, do czasu wyznaczenia nowe-
go obserwatora przez Prezesa Urz´du i przekazuje w terminie 3 dni po ich zakoƒcze-
niu informacj´, o której mowa w § 6, w zakresie, w jakim bra∏ udzia∏ w post´powaniu.

§ 4. 1. Zamawiajàcy zawiadamia obserwatora o terminach i miejscu pracy ko-
misji przetargowej co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. Krótszy termin za-
wiadomienia jest dopuszczalny wy∏àcznie za zgodà obserwatora.

2. W przypadku gdy prawid∏owo zawiadomiony obserwator z powodu wa˝-
nych przyczyn le˝àcych po jego stronie nie mo˝e byç obecny podczas prac komisji
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przetargowej, w terminie wskazanym przez zamawiajàcego, jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie powiadomiç o tym fakcie zamawiajàcego, który wyznacza nowy termin.

3. O nieobecnoÊci podczas prac komisji przetargowej prawid∏owo zawiadomio-
nego obserwatora, który:
1) odmówi∏ udzia∏u w pracach komisji albo
2) nie powiadomi∏ zamawiajàcego o swojej nieobecnoÊci, albo
3) pomimo wyznaczenia przez zamawiajàcego nowego terminu prac komisji prze-

targowej zgodnie z ust. 2 zawiadomi∏ zamawiajàcego o okolicznoÊciach unie-
mo˝liwiajàcych udzia∏ w pracach komisji w wyznaczonym terminie

– zamawiajàcy informuje niezw∏ocznie Prezesa Urz´du i zawiesza prace komisji
przetargowej do czasu wyznaczenia nowego obserwatora.

4. Prezes Urz´du wyznacza nowego obserwatora nie póêniej ni˝ w dniu nast´-
pujàcym po dniu otrzymania od zamawiajàcego informacji, o której mowa w ust. 3.

§ 5. Obserwator ma prawo do swobodnego wst´pu na posiedzenia komisji prze-
targowej i obecnoÊci podczas jej prac, a tak˝e do wglàdu do dokumentów i materia-
∏ów zwiàzanych z post´powaniem.

§ 6. 1. Obserwator w terminie 3 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty
przekazuje kierownikowi zamawiajàcego oraz Prezesowi Urz´du pisemnà informa-
cj´ o przebiegu prac komisji przetargowej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególnoÊci:
1) nazw´ i siedzib´ (adres) zamawiajàcego;
2) okreÊlenie przedmiotu zamówienia;
3) imi´ i nazwisko obserwatora;
4) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia czynnoÊci;
5) opis prac komisji przetargowej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem sposobu doko-

nania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej;
6) opis nieprawid∏owoÊci, je˝eli takie zostanà stwierdzone;
7) wyszczególnienie dni, w których obserwator bra∏ udzia∏ w pracach komisji prze-

targowej;
8) dat´ sporzàdzenia i podpis obserwatora.

3. W przypadku wp∏yni´cia protestu po wyborze najkorzystniejszej oferty ob-
serwator przekazuje kierownikowi zamawiajàcego oraz Prezesowi Urz´du dodatko-
wà informacj´ o przebiegu prac komisji przetargowej, prowadzonych do chwili
ostatecznego rozstrzygni´cia protestu.

§ 7. 1. Wynagrodzenie obserwatora wynosi 400 z∏ za ka˝dy dzieƒ udzia∏u
w pracach komisji przetargowej.

2. Wynagrodzenie obserwatora za udzia∏ w jednym post´powaniu nie mo˝e
przekroczyç kwoty 5000 z∏.

§ 8. Wynagrodzenie obserwatora jest wyp∏acane w terminie 30 dni od dnia
przekazania Prezesowi Urz´du informacji, o której mowa w § 6.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie trybu wpisu na list´ arbitrów, sposobu powo∏ywania komisji
egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu

(Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 997)

Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ pu-
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 i Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Podmioty uprawnione do zg∏aszania kandydatów na arbitrów sk∏adajà
zg∏oszenie podpisane przez osoby upowa˝nione do ich reprezentowania w siedzibie
Urz´du Zamówieƒ Publicznych, zwanego dalej „Urz´dem”, albo drogà pocztowà na
adres Urz´du.

2. W przypadku z∏o˝enia drogà pocztowà zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1,
za dat´ jego z∏o˝enia uwa˝a si´ dat´ stempla placówki pocztowej operatora publicz-
nego.

§ 2. 1. Zg∏oszenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zawiera:

1) imi´ i nazwisko oraz adres kandydata na arbitra, zwanego dalej „kandydatem”;

2) nazw´ i adres podmiotu uprawnionego do zg∏oszenia kandydata;

3) kopi´ decyzji administracyjnej o wpisie na list´ organizacji uprawnionych do
wnoszenia Êrodków ochrony prawnej – w przypadku zg∏aszania kandydata przez
organizacje, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówieƒ publicznych, zwanej dalej „ustawà”;

4) oÊwiadczenie kandydata o wyra˝eniu zgody na:
a) ubieganie si´ o wpis na list´ arbitrów,
b) przetwarzanie danych osobowych do celów egzaminu.

2. Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç dokumenty potwierdzajàce spe∏nianie przez
kandydata warunków, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy:

1) kserokopi´ dokumentów poÊwiadczajàcych posiadanie wy˝szego wykszta∏-
cenia;

2) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego dotyczàcà kandydata, opatrzonà datà
nie wczeÊniejszà ni˝ trzy miesiàce przed jej z∏o˝eniem;

3) oÊwiadczenia kandydata o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych,
c) korzystaniu z pe∏ni praw publicznych.

3. Zg∏oszenie kandydata z∏o˝one po terminie odrzuca si´, informujàc o tym pi-
semnie zg∏aszajàcego oraz kandydata.

§ 3. 1. Po up∏ywie terminu przyjmowania zg∏oszeƒ kandydatów Prezes Urz´-
du Zamówieƒ Publicznych, zwany dalej „Prezesem Urz´du”, powo∏uje komisj´ eg-
zaminacyjnà, zwanà dalej „komisjà”.
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2. Komisja sk∏ada si´ z 5–7 cz∏onków wyró˝niajàcych si´ wiedzà z zakresu za-
mówieƒ publicznych, powo∏anych spoÊród:

1) osób wskazanych przez Rad´ Zamówieƒ Publicznych;

2) arbitrów wpisanych na list´ prowadzonà przez Prezesa Urz´du, którzy nie ubie-
gajà si´ o ponowny wpis na list´.

3. Cz∏onkami komisji nie mogà byç:

1) zg∏oszeni kandydaci;

2) osoby b´dàce ma∏˝onkiem, krewnym lub powinowatym kandydata albo pozo-
stajàce z kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to
budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do ich bezstronnoÊci;

3) osoby, które pozostawa∏y lub pozostajà w stosunku pracy z kandydatem.

4. Cz∏onkowie komisji sk∏adajà pisemne oÊwiadczenia o braku lub istnieniu
okolicznoÊci, o których mowa w ust. 3.

5. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w ust. 3, zostanà ujawnione po powo∏a-
niu komisji, Prezes Urz´du dokonuje zmiany w sk∏adzie komisji z uwzgl´dnieniem
ust. 2.

6. Prezes Urz´du wyznacza przewodniczàcego oraz sekretarza spoÊród cz∏on-
ków komisji.

7. Niezw∏ocznie po powo∏aniu komisji Prezes Urz´du podaje jej sk∏ad do pu-
blicznej wiadomoÊci przez publikacj´ na stronie internetowej Urz´du.

§ 4. 1. Przed dopuszczeniem do udzia∏u w egzaminie komisja sprawdza kom-
pletnoÊç zg∏oszeƒ kandydatów oraz za∏àczonych do nich dokumentów.

2. Je˝eli zg∏oszenie nie zawiera kopii decyzji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3
– w przypadku zg∏aszania kandydata przez organizacje, o których mowa w art. 179
ust. 2 ustawy, komisja wzywa zg∏aszajàcego do z∏o˝enia kopii tej decyzji w termi-
nie 7 dni od dnia dor´czenia wezwania. Z∏o˝enie kopii decyzji w tym terminie uwa-
˝a si´ za z∏o˝one w terminie. Przepis § 1 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

3. Je˝eli do zg∏oszenia kandydata nie do∏àczono dokumentów, o których mowa
w § 2 ust. 2, komisja wzywa kandydata do uzupe∏nienia dokumentów w terminie 
7 dni od dnia dor´czenia wezwania.

4. Dokumenty uzupe∏nione w terminie, o którym mowa w ust. 3, uwa˝a si´ za
z∏o˝one w terminie. Przepis § 1 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

5. W terminie 7 dni od dnia ustalenia przez komisj´ listy kandydatów spe∏nia-
jàcych warunki, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy, przewodniczàcy komisji
zawiadamia pisemnie za potwierdzeniem odbioru:

1) kandydatów dopuszczonych do udzia∏u w egzaminie – o terminie i miejscu prze-
prowadzenia egzaminu;

2) pozosta∏ych kandydatów – o odmowie dopuszczenia do udzia∏u w egzaminie i jej
przyczynach.

§ 5. 1. Egzamin jest sprawdzeniem wiedzy kandydatów z zakresu przepisów
zwiàzanych z udzielaniem zamówieƒ publicznych.
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2. Egzamin w formie testu wyboru sk∏ada si´ z:

1) 60 obowiàzkowych dla wszystkich kandydatów pytaƒ dotyczàcych przepisów
o zamówieniach publicznych;

2) 40 pytaƒ dotyczàcych zakresu zagadnieƒ wybranego przez kandydata.

3. Wykaz zagadnieƒ do egzaminu jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

4. Za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê kandydat otrzymuje jeden punkt, za brak
odpowiedzi lub odpowiedê nieprawid∏owà – zero punktów.

5. Egzamin trwa 120 minut.

6. Egzamin uwa˝a si´ za zdany, je˝eli kandydat uzyska liczb´ punktów nie
mniejszà ni˝ minimalna liczba punktów zaliczajàca egzamin, okreÊlona w og∏osze-
niu o naborze na list´ arbitrów.

§ 6. 1. Komisja przeprowadza egzamin w warunkach umo˝liwiajàcych kandy-
datom samodzielnà prac´, pod nadzorem przewodniczàcego komisji lub sekretarza
oraz co najmniej dwóch cz∏onków komisji wyznaczonych przez przewodniczàcego
komisji.

2. Wszyscy zg∏oszeni kandydaci przyst´pujà do egzaminu w tym samym termi-
nie i w tym samym miejscu.

3. Przed wejÊciem do sali egzaminacyjnej kandydat ma obowiàzek:

1) okazaç dowód to˝samoÊci i w∏asnor´cznym podpisem potwierdziç na liÊcie
obecnoÊci udzia∏ w egzaminie;

2) dokonaç wyboru zakresu zagadnieƒ do egzaminu;

3) wylosowaç kod do oznaczenia arkusza odpowiedzi.

§ 7. 1. Przed rozpocz´ciem egzaminu przewodniczàcy komisji lub sekretarz:

1) informuje kandydatów o warunkach organizacyjnych przeprowadzania egzami-
nu, a tak˝e o zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;

2) sprawdza, czy opakowanie, w którym znajdujà si´ arkusze z pytaniami testowy-
mi, jest nienaruszone, a nast´pnie otwiera opakowanie.

2. Kandydat otrzymuje opatrzone piecz´cià Urz´du:

1) arkusz z pytaniami testowymi;

2) arkusz odpowiedzi;

3) nieoznakowanà kopert´;

4) czystà kart´.

3. Uwzgl´dnia si´ tylko odpowiedzi udzielone na arkuszu odpowiedzi opatrzo-
nym piecz´cià Urz´du.

§ 8. 1. Kandydat oznacza otrzymany arkusz odpowiedzi wylosowanym ko-
dem, wpisujàc go w odpowiednie miejsce w prawym górnym rogu arkusza odpo-
wiedzi, bez podawania imienia i nazwiska.

2. Kandydat we wskazanym miejscu na otrzymanym arkuszu odpowiedzi za-
mieszcza informacj´ o zakresie zagadnieƒ do egzaminu, zgodnà z wyborem doko-
nanym przed wejÊciem do sali egzaminacyjnej.
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3. Na karcie, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 4, kandydat wpisuje imi´ i nazwi-
sko, a nast´pnie umieszcza jà w kopercie, którà zakleja i oznacza kodem, który wpi-
sa∏ na arkuszu odpowiedzi.

§ 9. 1. W czasie egzaminu zabronione jest korzystanie z materia∏ów pomocni-
czych oraz z urzàdzeƒ s∏u˝àcych do przekazu lub odbioru informacji, jak równie˝
porozumiewanie si´ z innymi osobami.

2. Kandydat, który podczas egzaminu narusza postanowienia ust. 1 lub w inny
sposób zak∏óca przebieg egzaminu, jest wykluczany przez komisj´ z udzia∏u
w egzaminie.

3. Opuszczenie przez kandydata sali egzaminacyjnej stanowi zakoƒczenie
udzia∏u w egzaminie, z zastrze˝eniem ust. 4. Przed opuszczeniem sali egzaminacyj-
nej kandydat zwraca arkusze, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2.

4. W czasie egzaminu przewodniczàcy komisji lub sekretarz mo˝e, w uzasad-
nionych przypadkach, wyraziç zgod´ na opuszczenie przez kandydata sali egza-
minacyjnej w czasie trwania egzaminu. Na czas nieobecnoÊci kandydat przekazuje
arkusze, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2, przewodniczàcemu komisji lub se-
kretarzowi, który odnotowuje na arkuszu odpowiedzi czas nieobecnoÊci.

5. Po zakoƒczeniu egzaminu kandydat przekazuje komisji egzaminacyjnej
arkusz odpowiedzi oraz zaklejonà kopert´ zawierajàcà jego imi´ i nazwisko.

6. Cz∏onkowie komisji obecni w sali egzaminacyjnej sporzàdzajà protokó∏
z przebiegu egzaminu.

§ 10. 1. Komisja sprawdza arkusze odpowiedzi, a nast´pnie dokonuje ich roz-
kodowania.

2. Po obliczeniu liczby punktów uzyskanej przez ka˝dego z kandydatów komi-
sja sporzàdza list´ zawierajàcà wyniki egzaminu wszystkich kandydatów, uszerego-
wane w porzàdku malejàcym, oraz list´ kandydatów, którzy zdali egzamin i miesz-
czà si´ w limicie osób, które zostanà wpisane na list´ arbitrów w danym naborze.

§ 11. 1. Przewodniczàcy komisji lub sekretarz, niezw∏ocznie po ustaleniu
przez komisj´ wyników egzaminu, zawiadamia pisemnie Prezesa Urz´du o wyni-
kach egzaminu oraz przedstawia sprawozdanie zawierajàce protokó∏ przebiegu eg-
zaminu oraz listy z wynikami egzaminu.

2. Wyniki egzaminu sà zatwierdzane przez Prezesa Urz´du.

§ 12. 1. Prezes Urz´du zawiadamia pisemnie kandydatów, za potwierdzeniem
odbioru, o uzyskanych przez nich wynikach egzaminu.

2. W terminie 5 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia kandydat mo˝e zwróciç
si´ do Prezesa Urz´du z pisemnym wnioskiem o udost´pnienie do wglàdu jego pra-
cy egzaminacyjnej.

§ 13. 1. W terminie 3 dni od dnia udost´pnienia pracy egzaminacyjnej kandy-
dat mo˝e z∏o˝yç odwo∏anie od wyniku egzaminu do Prezesa Urz´du.

2. Prezes Urz´du rozpatruje odwo∏anie w terminie 14 dni od dnia jego otrzy-
mania.

696



§ 14. 1. Wpisu na list´ arbitrów dokonuje si´ w ramach limitu osób okreÊlone-
go w og∏oszeniu o naborze na list´ arbitrów, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Prezes Urz´du wpisuje na list´ arbitrów kandydatów, którzy zdali egzamin,
w kolejnoÊci od najwi´kszej uzyskanej liczby punktów, nie wi´cej jednak ni˝ limit
osób, o którym mowa w ust. 1.

3. Je˝eli dwóch lub wi´cej kandydatów zda∏o egzamin z takà samà liczbà punk-
tów umo˝liwiajàcà wpis na list´ arbitrów zgodnie z ust. 2, Prezes Urz´du wpisuje na
list´ arbitrów wszystkich tych kandydatów, nawet gdyby prowadzi∏o to do przekro-
czenia limitu osób, o którym mowa w ust. 1.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Za∏àcznik

WYKAZ ZAGADNIE¡ DO EGZAMINU

Zagadnienia obowiàzkowe:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych i akty wyko-
nawcze do ustawy;

2) wybrane zagadnienia z dziedziny finansów publicznych:
a) formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych,
b) zasady gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych,
c) zasady odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

3) przepisy ogólne kodeksu cywilnego;

4) przepisy kodeksu post´powania cywilnego o sàdzie polubownym;

5) przepisy kodeksu karnego dotyczàce przest´pstw przeciwko obrotowi gospodar-
czemu;

6) przepisy Unii Europejskiej dotyczàce udzielania zamówieƒ publicznych:
a) zasady Traktatu Europejskiego w systemie zamówieƒ publicznych,
b) zasady stosowania Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ Publicznych,
c) postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej dotyczàcych koordynacji proce-

dur udzielania zamówieƒ publicznych.

Zagadnienia do wyboru przez kandydata:

1) wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego:
a) kodeks cywilny – w∏asnoÊç i inne prawa rzeczowe, zobowiàzania,
b) kodeks post´powania cywilnego – post´powanie rozpoznawcze,
c) post´powanie administracyjne,
d) zasady organizacji i funkcjonowania administracji rzàdowej oraz samorzàdu

terytorialnego,
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e) zagadnienia zwiàzane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji,
f) zakres przedmiotowy i podmiotowy, treÊç i ochrona praw autorskich,
g) zagadnienia zwiàzane z prawem i post´powaniem podatkowym;

2) wybrane zagadnienia z zakresu prawa budowlanego, inwestycji drogowych,
przepisów o gospodarce nieruchomoÊciami oraz organizacji procesu inwestycyj-
nego:
a) przepisy ogólne prawa budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w bu-

downictwie, uczestnicy procesu budowlanego,
b) wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomoÊci,
c) przepisy dotyczàce prawa geodezyjnego i kartograficznego,
d) elementy prawa górniczego i geologicznego;

3) wybrane zagadnienia z zakresu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej oraz
prawa energetycznego:
a) ochrona Êrodowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji in-

westycji,
b) regulacje dotyczàce gospodarki leÊnej i wodnej,
c) zasady i warunki zaopatrywania i u˝ytkowania paliw i energii;

4) wybrane zagadnienia z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz informatyki:
a) uprawnienia do dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej,
b) podstawowe zagadnienia dotyczàce Êwiadczenia i udost´pniania us∏ug tele-

komunikacyjnych oraz eksploatacji sieci telekomunikacyjnych,
c) ochrona praw autorskich w zakresie zamówieƒ informatycznych oraz ele-

menty prawa w∏asnoÊci przemys∏owej;

5) wybrane zagadnienia z zakresu prawa farmaceutycznego i przepisów o wyro-
bach medycznych:
a) dopuszczenie do obrotu i wytwarzanie produktów leczniczych,
b) wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu i u˝ywania,
c) zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie Êwiadczenia us∏ug medycznych,
d) zagadnienia zwiàzane z klasyfikacjà wyrobów medycznych. 
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ROZPORZÑDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie okreÊlenia metod i podstaw sporzàdzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreÊlonych w programie

funkcjonalno-u˝ytkowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389)

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19 , poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207) zarzàdza
si´, co nast´puje: 

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla metody i podstawy sporzàdzania kosztorysu
inwestorskiego stanowiàcego podstaw´ okreÊlenia wartoÊci zamówienia na roboty
budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych i planowanych kosztów robót budowlanych stanowiàcych podstaw´ okreÊle-
nia wartoÊci zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych. 

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) cenie jednostkowej – nale˝y przez to rozumieç sum´ kosztów bezpoÊredniej ro-
bocizny, materia∏ów i pracy sprz´tu oraz kosztów poÊrednich i zysku, wyliczonà
na jednostk´ przedmiarowà robót podstawowych;

2) jednostkowych nak∏adach rzeczowych – nale˝y przez to rozumieç nak∏ady rze-
czowe robocizny, materia∏ów i sprz´tu niezb´dne do wykonania jednostki przed-
miarowej roboty podstawowej;

3) katalogach – nale˝y przez to rozumieç publikacje zawierajàce jednostkowe na-
k∏ady rzeczowe; 

4) kosztach poÊrednich – nale˝y przez to rozumieç sk∏adnik kalkulacyjny wartoÊci
kosztorysowej, uwzgl´dniajàcy nieuj´te w kosztach bezpoÊrednich koszty zali-
czane zgodnie z odr´bnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów,
w szczególnoÊci koszty ogólne budowy oraz koszty zarzàdu; 

5) pracach projektowych – nale˝y przez to rozumieç zakres prac projektowych
okreÊlony przez zamawiajàcego z uwzgl´dnieniem odr´bnych przepisów, trybu
udzielenia zamówienia i specyfiki robót budowlanych;
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6) przedmiarze robót – nale˝y przez to rozumieç opracowanie zawierajàce zesta-
wienie przewidywanych do wykonania robót w kolejnoÊci technologicznej ich
wykonania, wraz z ich szczegó∏owym opisem, miejscem wykonania lub wskaza-
niem podstaw ustalajàcych szczegó∏owy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo-
Êci jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania
cen jednostkowych robót lub jednostkowych nak∏adów rzeczowych;

7) robotach podstawowych – nale˝y przez to rozumieç minimalny zakres prac, któ-
re po wykonaniu sà mo˝liwe do odebrania pod wzgl´dem iloÊci i wymogów
jakoÊciowych oraz uwzgl´dniajà przyj´ty stopieƒ zagregowania robót;

8) wartoÊci kosztorysowej robót – nale˝y przez to rozumieç wartoÊç wynikajàcà
z kosztorysu inwestorskiego stanowiàcà podstaw´ okreÊlenia wartoÊci zamówienia;

9) za∏o˝eniach wyjÊciowych do kosztorysowania – nale˝y przez to rozumieç dane
techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreÊlone w dokumentacji projek-
towej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
a majàce wp∏yw na wysokoÊç wartoÊci kosztorysowej.

Rozdzia∏ 2
Metody i podstawy sporzàdzenia kosztorysu inwestorskiego

§ 2. 1. Kosztorys inwestorski opracowuje si´ metodà kalkulacji uproszczonej,
polegajàcà na obliczeniu wartoÊci kosztorysowej robót obj´tych przedmiarem robót
jako sumy iloczynów iloÊci jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich
cen jednostkowych bez podatku od towarów i us∏ug, wed∏ug wzoru:

Wk = �L�Cj

gdzie:
Wk – wartoÊç kosztorysowa robót;
L – liczba jednostek sprzedmiarowanych robót;
Cj – cena jednostkowa roboty podstawowej.

2. WartoÊç kosztorysowa robót obejmuje wartoÊç wszystkich materia∏ów, urzà-
dzeƒ i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

§ 3. 1. Podstaw´ do sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego stanowià:

1) dokumentacja projektowa; 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

3) za∏o˝enia wyjÊciowe do kosztorysowania;

4) ceny jednostkowe robót podstawowych.

2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót nale˝y stosowaç w kolejnoÊci:

1) ceny jednostkowe robót okreÊlone na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z zawartych wczeÊniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych
publikacji;

2) kalkulacje szczegó∏owe.
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§ 4. 1. Kalkulacja szczegó∏owa ceny jednostkowej polega na okreÊleniu warto-
Êci poszczególnych jednostkowych nak∏adów rzeczowych (kosztów bezpoÊrednich)
oraz doliczeniu narzutów kosztów poÊrednich i zysku, wed∏ug wzoru:

Cj = �n�c + Kpj + Zj

gdzie:
Cj – cena jednostkowa okreÊlonej pozycji przedmiarowej;
n – jednostkowe nak∏ady rzeczowe: robocizny – nr, materia∏ów – nm, pracy

sprz´tu – ns;
c – cena czynników produkcji: robocizny – Cr, ceny materia∏ów – Cm, ceny pra-

cy sprz´tu – Cs;
n�c – koszty bezpoÊrednie jednostki przedmiarowej robót, wed∏ug wzoru:

n�c = (�nr�Cr + �nm�Cm + �ns�Cs)
gdzie:
Kpj – koszty poÊrednie na jednostk´ przedmiarowà robót;
Zj – zysk kalkulacyjny na jednostk´ przedmiarowà robót.

2. Koszty poÊrednie ustala si´ za pomocà wskaênika kosztów poÊrednich, we-
d∏ug wzoru:
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Wkp�(Rj + Sj)
Kpj = ——————

100%
gdzie:
Kpj – koszty poÊrednie na jednostk´ przedmiarowà robót;
Wkp – wskaênik narzutu kosztów poÊrednich w %;
Rj – koszt robocizny na jednostk´ przedmiarowà robót;
Sj – koszt pracy sprz´tu na jednostk´ przedmiarowà robót.

3. Zysk kalkulacyjny oblicza si´ jako iloczyn wskaênika narzutu zysku i podsta-
wy jego naliczania.

§ 5. 1. Przy ustalaniu jednostkowych nak∏adów rzeczowych nale˝y stosowaç
w kolejnoÊci:

1) analiz´ indywidualnà;

2) kosztorysowe normy nak∏adów rzeczowych okreÊlone w odpowiednich katalo-
gach oraz metod´ interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkoÊci
okreÊlonych w katalogach. 

2. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji nale˝y stosowaç w kolejnoÊci:

1) analiz´ w∏asnà; 

2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

3. Ceny materia∏ów podaje si´ ∏àcznie z kosztami zakupu.

4. Przy ustalaniu wskaêników narzutów kosztów poÊrednich i narzutu zysku na-
le˝y przyjmowaç wielkoÊci okreÊlone wed∏ug danych rynkowych, w tym danych
z zawartych wczeÊniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji,
a w przypadku braku takich danych – wed∏ug analizy indywidualnej.

5. Podstaw´ naliczania narzutu zysku ustala si´ w za∏o˝eniach wyjÊciowych do
kosztorysowania.



§ 6. 1. Jednostkowe nak∏ady rzeczowe ustalone na podstawie analizy indywidu-
alnej powinny uwzgl´dniaç w przypadku:

1) robocizny – iloÊci roboczogodzin dotyczàce wszystkich czynnoÊci, które sà wy-
mienione w szczegó∏owych opisach robót podstawowych wyszczególnionych
pozycji kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnoÊci pomocnicze;

2) materia∏ów – iloÊci wyszczególnionych rodzajów materia∏ów, wyrobów lub pre-
fabrykatów niezb´dnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnio-
nych pozycji kosztorysowych, z uwzgl´dnieniem ubytków i odpadów w trans-
porcie i w procesie wbudowania;

3) pracy sprz´tu – iloÊci maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprz´to-
wych, niezb´dnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych po-
zycji kosztorysowych, z uwzgl´dnieniem przestojów wynikajàcych z procesu
technologicznego.

2. Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy
w∏asnej powinny obejmowaç wszystkie sk∏adniki zaliczane do wynagrodzenia oraz
koszty pochodne naliczane od wynagrodzeƒ, a w szczególnoÊci:

1) p∏ace zasadnicze;

2) premie regulaminowe;

3) p∏ace dodatkowe (dodatki sta˝owe, inne dodatki regulaminowe);

4) p∏ace uzupe∏niajàce (wynagrodzenia za urlopy i inne p∏atne nieobecnoÊci, zasi∏-
ki chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe);

5) obligatoryjne obcià˝enia p∏ac;

6) odpisy na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych.

3. W cenach jednostkowych materia∏ów ustalonych na podstawie analizy w∏a-
snej nie uwzgl´dnia si´ podatku od towarów i us∏ug.

4. W cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprz´towych usta-
lonych na podstawie analizy w∏asnej nie uwzgl´dnia si´ podatku od towarów
i us∏ug.

5. W cenach jednostkowych nale˝y uwzgl´dniaç kosztorysowà cen´ pracy jed-
nostki sprz´towej lub transportowej wraz z kosztami obs∏ugi etatowej oraz koszty
jednorazowe, uwzgl´dniajàce koszty przewozu sprz´tu lub Êrodków transportu z ba-
zy na budow´ i z powrotem, monta˝ i demonta˝ na miejscu pracy albo przezbroje-
nie.

§ 7. Kosztorys inwestorski obejmuje:

1) stron´ tytu∏owà zawierajàcà:
a) nazw´ obiektu lub robót budowlanych z uwzgl´dnieniem nazw i kodów

Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ i podaniem lokalizacji,
b) nazw´ i adres zamawiajàcego,
c) nazw´ i adres jednostki opracowujàcej kosztorys,
d) imiona i nazwiska, z okreÊleniem funkcji osób, opracowujàcych kosztorys

a tak˝e ich podpisy,

702



e) wartoÊç kosztorysowà robót,
f) dat´ opracowania kosztorysu inwestorskiego.

2) ogólnà charakterystyk´ obiektu lub robót, zawierajàcà krótki opis techniczny
wraz z istotnymi parametrami, które okreÊlajà wielkoÊç obiektu lub robót;

3) przedmiar robót;

4) kalkulacj´ uproszczonà;

5) tabel´ wartoÊci elementów scalonych, sporzàdzonà w postaci sumarycznego ze-
stawienia wartoÊci robót okreÊlonych przedmiarem robót, ∏àcznie z narzutami
kosztów poÊrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych
rodzajów robót;

6) za∏àczniki: 
a) za∏o˝enia wyjÊciowe do kosztorysowania,
b) kalkulacje szczegó∏owe cen jednostkowych, analizy indywidualne nak∏adów

rzeczowych oraz analizy w∏asne cen czynników produkcji i wskaêników na-
rzutów kosztów poÊrednich i zysku.

Rozdzia∏ 3
Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych 

§ 8. 1. Planowane koszty robót budowlanych oblicza si´ metodà wskaênikowà,
jako sum´ iloczynów wskaênika cenowego i iloÊci jednostek odniesienia, wed∏ug
wzoru:

WRB = �WCi�ni

gdzie :
WRB – wartoÊç planowanych kosztów robót budowlanych;
WCi – wskaênik cenowy i – tego sk∏adnika kosztów; 
ni – iloÊç jednostek odniesienia dla i – tego sk∏adnika kosztów. 

2. Podstaw´ obliczenia planowanych wartoÊci robót budowlanych stanowià:

1) program funkcjonalno-u˝ytkowy;

2) wskaêniki cenowe.

3. Sk∏adniki kosztów ustala si´ z uwzgl´dnieniem struktury systemu klasyfikacji
Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ, stosujàc, w zale˝noÊci od zakresu i rodzaju robót
budowlanych obj´tych zamówieniem, odpowiednio grupy, klasy lub kategorie robót
okreÊlonych Wspólnym S∏ownikiem Zamówieƒ.

4. Je˝eli zamówienie na roboty budowlane obejmuje budow´ w rozumieniu 
art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z póên. zm.2)) , to sk∏adniki kosztów odpowiadajà co najmniej
grupom robót w rozumieniu Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ i obejmujà: 
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1) koszty robót przygotowania terenu; 

2) koszty robót budowy obiektów podstawowych;

3) koszty robót instalacyjnych;

4) koszty robót wykoƒczeniowych;

5) koszty robót zwiàzanych z zagospodarowaniem terenu i budowà obiektów po-
mocniczych.

5. Wskaênik cenowy danego sk∏adnika kosztów okreÊla si´ na podstawie danych
rynkowych lub w przypadku braku takich danych – na podstawie powszechnie sto-
sowanych katalogów i cenników.

6. IloÊç jednostek odniesienia okreÊla si´ na podstawie programu funkcjonalno-
u˝ytkowego. 

§ 9. 1. W przypadku gdy brak jest odpowiednich wskaêników cenowych, o któ-
rych mowa w § 8 ust. 5, koszty te nale˝y obliczyç w indywidualnym preliminarzu
kosztów. 

2. Przy sporzàdzaniu preliminarza kosztów mo˝na korzystaç z dost´pnych aktual-
nych publikacji.

3. Preliminarz mo˝e byç równie˝ sporzàdzony na podstawie analizy kosztów zre-
alizowanych zamówieƒ bàdê ich cz´Êci oraz na podstawie analiz indywidualnych.

4. èród∏a informacji przy indywidualnym zbieraniu danych mogà stanowiç:

1) zawarte umowy lub kontrakty;

2) ceny pochodzàce z aktualnych publikacji, informatorów, katalogów i ofert; 

3) dane prognostyczne w zakresie kszta∏towania si´ cen.

Rozdzia∏ 4
Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

§ 10. 1. Planowane koszty prac projektowych oblicza si´ jako iloczyn wskaêni-
ka procentowego i planowanych kosztów robót budowlanych, wed∏ug wzoru: 

WPP = W%�WRB

gdzie:
WPP – planowane koszty prac projektowych;
WRB – planowane koszty robót budowlanych;
W% – wskaênik procentowy. 

2. Podstaw´ obliczenia planowanych kosztów prac projektowych stanowià:

1) program funkcjonalno-u˝ytkowy;

2) planowane koszty robót budowlanych;

3) wskaêniki procentowe.

3. Wskaênik procentowy przyjmuje si´ w wysokoÊci i na warunkach okreÊlonych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia. 
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4. Planowane koszty prac projektowych stanowià sum´ kosztów prac projekto-
wych ustalonych odr´bnie dla poszczególnych obiektów.

5. Planowane koszty prac projektowych wyliczone zgodnie z przepisami, o któ-
rych mowa w ust. 1 – 4, nie obejmujà opracowania danych wyjÊciowych, a w szcze-
gólnoÊci: 

1) uzyskania mapy prawnej, opracowania mapy do celów projektowych;

2) opracowania dokumentacji geologiczno-in˝ynierskiej (badania gruntowo-wod-
ne);

3) opracowania operatów ochrony Êrodowiska;

4) inwentaryzacji obiektów, zagospodarowania terenu;

5) inwentaryzacji i waloryzacji zieleni. 

6. Je˝eli zachodzi koniecznoÊç ustalenia udzia∏u poszczególnych faz opracowaƒ
w ∏àcznym koszcie prac projektowych lub ustalenia kosztu opracowaƒ projekto-
wych zlecanych odr´bnie, nale˝y stosowaç nast´pujàce wartoÊci procentowe, dosto-
sowujàc udzia∏ procentowy do specyfiki inwestycji:

1) projekt koncepcyjny – 7–15% wartoÊci prac projektowych;

2) projekt budowlany – 30–45% wartoÊci prac projektowych;

3) projekt wykonawczy – 40–60% wartoÊci prac projektowych.

Suma wartoÊci sk∏adowych prac projektowych liczona w procentach wynosi
100%.

7. Je˝eli opracowanie nie obejmuje fazy projektu koncepcyjnego, wartoÊç udzia-
∏u procentowego faz nast´pnych nale˝y powi´kszyç tak, aby ∏àczna wartoÊç wszyst-
kich prac wynosi∏a 100%.

8. W przypadku gdy nie mo˝na ustaliç wartoÊci wskaênika procentowego na pod-
stawie za∏àcznika do rozporzàdzenia, zamawiajàcy ustala go na podstawie w∏asnych
danych lub informacji uzyskanych od w∏aÊciwej izby samorzàdu zawodowego. 

Rozdzia∏ 5
Przepisy koƒcowe 

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia3).

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18,
poz. 172), które utraci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie 
art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177,
Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207).



Za∏àcznik

1. WSKAèNIKI PROCENTOWE DO OBLICZANIA WARTOÂCI PRAC PRO-
JEKTOWYCH W KOSZTACH ROBÓT BUDOWLANO-MONTA˚OWYCH
DLA INWESTYCJI KUBATUROWYCH

1.1. Wskaênik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wartoÊci prac projekto-
wych WPP, okreÊla si´ wed∏ug tabeli 1 w zale˝noÊci od kategorii robót budow-
lano-monta˝owych, którà ustala si´ zgodnie z tabelà 2. 

Tabela 1.
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WartoÊç
planowanych
kosztów robót
budowlanych

w tys. PLN

W%

I II III IV V VI

do 200 3,50 5,00

500 3,25 4,60 5,95

1000 3,00 4,20 5,45 7,55

2000 2,80 3,90 5,00 6,90 8,65

5000 2,60 3,60 4,55 6,25 7,85 9,40

10 000 2,40 3,30 4,20 5,90 7,10 8,50

20 000 2,25 3,00 3,80 5,20 6,45 7,70

50 000 2,80 3,50 4,70 5,85 7,00

100 000 2,55 3,20 4,30 5,30 6,30

200 000 2,90 3,90 4,80 5,70

500 000 2,70 3,55 4,40 5,20

Kategorie z∏o˝onoÊci

1.2. Podane w tabeli 1 wartoÊci W% odnoszà si´ do projektowania robót budowla-
nych dla nowych obiektów kubaturowych. W przypadku remontu, nadbudowy
czy przebudowy wartoÊç W% powi´ksza si´ o 15–30%, w zale˝noÊci od stop-
nia skomplikowania projektowanych robót. W przypadku rozbudowy (pozio-
mej, niewymagajàcej ingerencji w uk∏ad funkcjonalny, konstrukcj´ lub instala-
cje obiektu istniejàcego) wartoÊç W% powi´ksza si´ o 5–15%, w zale˝noÊci od
stopnia skomplikowania projektowanych robót. 

1.3. Dla okreÊlenia wartoÊci W% obiektów, których planowane koszty robót budow-
lanych wyra˝ajà si´ wielkoÊciami poÊrednimi w stosunku do zawartych w ta-
beli, nale˝y stosowaç interpolacj´ liniowà.

1.4. Obiekty kubaturowe zalicza si´ do nast´pujàcych kategorii z∏o˝onoÊci:

1) kategoria 1 – najprostsze budynki otwarte lub pó∏otwarte, wiaty oraz jedno-
przestrzenne niepodpiwniczone budynki parterowe, bez wyposa˝enia insta-
lacyjnego (z wyjàtkiem najprostszych instalacji elektrycznych i wentylacji
grawitacyjnej) i technologicznego, nieprzeznaczone na pobyt ludzi;
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Kategorie z∏o˝onoÊciGrupy
funkcjonalne Funkcje obiektów

654321

1. Mieszkalne

1) proste jednokondygnacyjne jednorodzinne budynki
mieszkalne (niepodpiwniczone, bez gara˝y), proste domy
letniskowe itp.

2) budynki jednorodzinne z gara˝ami, domy bliêniacze,
domy wakacyjne (ca∏oroczne) itp.

3) budynki mieszkalne jednorodzinne z indywidualnymi
wymaganiami, jednorodzinne budynki tarasowe itp.

4) rezydencje o najwy˝szym standardzie

5) budynki jednorodzinne w zabudowie zwartej (szeregowej,
∏aƒcuchowej, dywanowej)

6) budynki wielorodzinne niskie (do 12 m), bez gara˝y i wind

7) budynki wielorodzinne (poza wy˝ej i ni˝ej
wymienionymi)

8) budynki wielorodzinne wysokoÊciowe (ponad 55 m) 

9) budynki wielorodzinne o najwy˝szym standardzie
z indywidualnymi wn´trzami pod klucz

★ ■

★ ■

★ ■ ■

★

■

★ ■ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★

2) kategoria 2 – proste budynki jednokondygnacyjne bez i z podpiwnicze-
niem, wyposa˝one w najprostsze instalacje (wodno-kanalizacyjne, central-
nego ogrzewania, instalacje elektryczne, wentylacj´ grawitacyjnà), z naj-
prostszym wyposa˝eniem technologicznym;

3) kategoria 3 – budynki niskie o ma∏ym stopniu trudnoÊci, o prostej jedno-
rodnej funkcji, z podstawowym wyposa˝eniem instalacyjnym i technolo-
gicznym;

4) kategoria 4 – budynki o z∏o˝onych wymaganiach funkcjonalnych, instala-
cyjnych i technologicznych o Êrednim stopniu trudnoÊci, niezaliczone do ka-
tegorii 5 i 6;

5) kategoria 5 – budynki wielofunkcyjne oraz o bardzo z∏o˝onych wymaga-
niach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, wymagajàce
szczególnych rozwiàzaƒ in˝ynierskich, budynki wysokoÊciowe;

6) kategoria 6 – budynki o najwy˝szym stopniu skomplikowania funkcjonal-
nego, instalacyjnego i technologicznego, z wbudowanymi z∏o˝onymi kon-
strukcjami in˝ynierskimi, unikalnymi instalacjami i wyposa˝eniem, budyn-
ki o najwy˝szych wymaganiach co do standardu wykoƒczenia i presti˝u.

Tabela 2
ObjaÊnienia do tabeli:
★ – klasyfikacja do kategorii w przypadku podstawowych wymagaƒ stawianych

danemu obiektowi (budynkowi) zgodnie z opisem kategori – punkt 1.2;
■ – klasyfikacja do kategorii wy˝szej, w przypadku wymagaƒ wi´kszych ni˝ pod-

stawowe, je˝eli projektowany obiekt ∏àczy w sobie wi´cej ni˝ jednà z funkcji
opisanej w tabeli.
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Kategorie z∏o˝onoÊciGrupy
funkcjonalne Funkcje obiektów

654321

2. Biura
1) proste obiekty biura, jednokondygnacyjne, bez gara˝y
2) budynki biurowe wielokondygnacyjne niskie (do 12 m),

bez gara˝y 
3) budynki biurowe wielokondygnacyjne Êrednio wysokie

i wysokie (do 55 m), z gara˝ami (pi´tra typu open-space,
bez aran˝acji)

4) jw. z cz´Êcià ˝ywieniowà (sto∏ówkà) oraz zespo∏em
odnowy biologicznej

5) budynki biurowe wielokondygnacyjne wysokoÊciowe
(powy˝ej 55 m), z gara˝ami (pi´tra typu open-space, 
bez aran˝acji)

6) jw. z cz´Êcià ˝ywieniowà (sto∏ówkà) oraz zespo∏em
odnowy biologicznej, us∏ugami

7) budynki biurowe ze specjalnymi wymaganiami 
(np. presti˝owe siedziby instytucji lub firm)

3. Administracja i ∏àcznoÊç
1) siedziby gmin, powiatów, starostw
2) siedziby w∏adz wojewódzkich, ratusze
3) siedziby administracji rzàdowej
4) siedziby administracji rzàdowej o najwy˝szym

standardzie; ambasady
5) sàdy rejonowe i okr´gowe
6) sàdy apelacyjne
7) placówki pocztowe (bez cz´Êci telekomunikacyjnej);

centrale telefoniczne

4. Stra˝, policja, wi´zienia
1) remizy stra˝ackie; komisariaty; wi´zienia
2) siedziby stra˝y z pe∏nym zapleczem technicznym; siedziby

Komend Wojewódzkich Policji i Komendy Sto∏ecznej
Policji.

3) posterunki Policji; areszty

5. Handel i us∏ugi
1) proste, jednofunkcyjne pawilony handlowe lub us∏ugowe,

obiekty ma∏ej gastronomii
2) supermakety bez uzupe∏niajàcego programu wydzielonych

sklepów i us∏ug; hale targowe, kantyny, sto∏ówki,
jad∏odajnie

3) supermakety z uzupe∏niajàcym programem wydzielonych
sklepów i us∏ug; domy towarowe; obiekty (pawilony)
handlowe i handlowo-us∏ugowe o ró˝norodnym
programie; salony samochodowe; sklepy specjalistyczne,
kawiarnie, herbaciarnie, bary, puby

4) budynki centrów handlowych z wieloma placówkami
handlowymi, us∏ugowymi, gastronomicznymi 
oraz zapleczem (tak˝e galerie typu shopping mall), 
sklepy specjalistyczne ze specjalnymi wymaganiami 
co do wykoƒczenia i ekspozycji, restauracje

★ ■

★ ■

★

■★

■

★ ■

★

★

★ ■

★

★

■
★ ■ ■

★ ■
★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■ ■

★ ■ ■

★ ■ ■

★ ■
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Kategorie z∏o˝onoÊciGrupy
funkcjonalne Funkcje obiektów

654321

6. OÊwiata

1) przedszkola, internaty bez cz´Êci ˝ywieniowej i sportowej

2) szko∏y podstawowe z cz´Êcià ˝ywieniowà lub
z zapleczem sportowym, internaty z cz´Êcià ˝ywieniowà
lub sportowà

3) gimnazja, licea, szko∏y zawodowe (z warsztatami 
lub laboratoriami)

7. Nauka

1) hotele asystenckie, akademiki (bez zaplecza
˝ywieniowego i rekreacyjnego)

2) obiekty wydzia∏ów wy˝szych uczelni bez laboratoriów;
administracja wy˝szych uczelni, akademiki z zapleczem
˝ywieniowym i rekreacyjnym

3) obiekty wydzia∏ów wy˝szych uczelni z laboratoriami,
instytuty naukowe (z laboratoriami)

4) laboratoria naukowe

8. Zdrowie i opieka spo∏eczna

1) noclegownie

2) ˝∏obki, domy dziecka

3) przychodnie zdrowia, domy spokojnej staroÊci

4) budynki centrów medycznych z zapleczem
diagnostycznym, hospicja, budynki oÊrodków
rehabilitacyjnych, domy uzdrowiskowe z zapleczem
rehabilitacyjnym

5) oddzia∏y zabiegowe szpitali, kliniki

9. Kultura

1) Êwietlice

2) kluby mieszkaƒców, dyskoteki

3) kina (1–2 sale dla ok. 200 osób lub mniejsze), sale
i pawilony wystawowe, galerie, ma∏e muzea – pawilony
muzealne, biblioteki bez zaplecza konserwacji zbiorów,
magazynów zwartych (w szczególnoÊci ma∏e miejskie 
lub gminne – ok.100 000 woluminów i mniejsze)

4) multikina, teatry o ograniczonej technologii, cyrki sta∏e,
sale wielofunkcyjne, sale kongresowe, biblioteki
o pe∏nym programie

5) teatry, opery, operetki, filharmonie, sale koncertowe,
muzea o najwy˝szym standardzie, centra kongresowe

10. Sport i rekreacja

1) wiaty (w tym na sprz´t p∏ywajàcy), magazyny sprz´tu
sportowego, hangary na ∏odzie

2) domki campingowe letnie (bez ∏azienek), pawilony –
szatnie, umywalnie i toalety, przebieralnie

3) domki wypoczynkowe (z toaletami i ∏azienkami)

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★

★

★

★ ■

★ ■ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■
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Kategorie z∏o˝onoÊciGrupy
funkcjonalne Funkcje obiektów

654321

4) sale gimnastyczne i sportowe dla gier zespo∏owych
(koszykówka, siatkówka, pi∏ka r´czna itp.), zespo∏y
odnowy biologicznej (basen, jacuzzi, sauna, masa˝ itp.)

5) p∏ywalnie kryte, lodowiska kryte, wielofunkcyjne
budynki sportowe

11. Hotele i turystyka

1) schroniska, hotele m∏odzie˝owe, hotele turystyczne,
hotele pracownicze, asystenckie, motele, hotele ni˝szych
kategorii (nie wi´cej ni˝ **), pensjonaty

2) hotele***, domy wczasowe (pe∏ne zaplecze rekreacyjne,
˝ywieniowe)

3) hotele**** i *****

12. Rolnicze

1) proste budynki gospodarcze, szopy, stodo∏y

2) stajnie, chlewnie, obory, budynki inwentarskie, szklarnie

3) kliniki weterynaryjne

13. Komunikacja

1) jednokondygnacyjne gara˝e wolnostojàce i boksowe,
wielostanowiskowe gara˝e jednokondygnacyjne
naziemne (bez Êcian)

2) wielostanowiskowe gara˝e nadziemne zamkni´te, 
gara˝e podziemne

3) stacje obs∏ugi pojazdów, stacje paliw

4) stacje paliw z us∏ugami (sklep, kawiarnia, restauracja),
budynki ma∏ych dworców autobusowych i stacji
kolejowych

5) budynki dworców kolejowych

6) budynki pasa˝erskich dworców lotniczych

14. Przemys∏ i magazyny

1) wiaty, najprostsze budynki magazynowe, portiernie

2) magazyny, proste budynki warsztatowe, zajezdnie
Êrodków transportu, myjnie itp.

3) proste budynki produkcyjne, magazyny zmechanizowane,
stacje spr´˝arek itp.

4) hale produkcyjne z zapleczem techniczno-magazynowym
i socjalnym, kot∏ownie wysokoparametrowe, uj´cia
wody, proste oczyszczalnie Êcieków itp.

5) z∏o˝one hale produkcyjne, wytwórnie farb, drukarnie,
t∏ocznie, budynki utylizacji odpadów, du˝e oczyszczalnie
Êcieków, budynki zagro˝one wybuchem,
promieniowaniem jonizujàcymi itp.

6) unikalne budynki przemys∏owe, techniki jàdrowej,
clean-roomy itp. o najwy˝szych wymaganiach
technologicznych, instalacyjnych, konstrukcyjnych
i wykoƒczeniowych

★ ■

★ ■

★ ■ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★

★ ■

★ ■

★ ■

★ ■

★



2. WSKAèNIKI PROCENTOWE KOSZTÓW DOKUMENTACJI PROJEK-
TOWEJ W KOSZTACH ROBÓT BUDOWLANO-MONTA˚OWYCH DLA
INWESTYCJI LINIOWYCH

A. Wskaêniki dla budownictwa kolejowego

L.p. Obiekty budownictwa kolejowego Wskaênik procentowy W%

1. Stacje kolejowe, przystanek autobusowy 5,0–6,0%

2. Szlak kolejowy 6,0–8,0%

3. Urzàdzenia SRK (sterowanie ruchem 6,0–8,0%
kolejowym)

4. Sieç trakcyjna 6,0%

5. Linia potrzeb nietrakcyjnych LPN 3,5%

B. Wskaêniki dla budownictwa drogowego

L.p. Inwestycje drogowe Wskaênik procentowy W%

1. Autostrady, drogi ekspresowe 3,0–5,0%

2. Drogi klasy GP 2,5–4,5%

3. Drogi klasy G i ni˝szych klas 2,5–4,0%

4. Ulice 2,5–5,0%
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Kategorie z∏o˝onoÊciGrupy
funkcjonalne Funkcje obiektów

654321

15. Militarne i obrony cywilnej

1) koszary bez cz´Êci ˝ywieniowej i sportowej; schrony
z prostym wyposa˝eniem technologicznym

2) koszary z cz´Êcià ˝ywieniowà lub sportowà; schrony 
ze z∏o˝onym wyposa˝eniem technologicznym

3) stanowiska dowodzenia ze z∏o˝onym wyposa˝eniem
technologicznym

★ ■

★ ■

★ ■



C. Wskaêniki dla sieci: ciep∏owniczych, wodociàgowych, kanalizacyjnych,
gazowych (niskoparametrowych) oraz sieci elektroenergetycznych niskiego
i Êredniego napi´cia

L.p. Wyszczególnienie Wskaênik procentowy W%

1. Sieci ciep∏ownicze
Koszty inwestycji 0,5–1,0 mln 5,0–7,0%
Koszty inwestycji 1,0–3,0 mln 3,5–5,5%
Koszty inwestycji 3,0–5,0 mln 3,0–4,5%
Koszty inwestycji powy˝ej 5,0 mln 2,5–3,5%
W´z∏y cieplne
Koszty inwestycji 0,1–0,2 mln 7,0–9,0%
Koszty inwestycji 0,2–0,5 mln 5,0–7,0%
Koszty inwestycji powy˝ej 0,5 mln 3,0–5,0%

2. Sieci wodociàgowe
Koszty inwestycji 0,5–1,0 mln 5,5–7,5%
Koszty inwestycji 1,0–3,0 mln 4,5–6,5%
Koszty inwestycji 3,0–5,0 mln 4,0–5,5%
Koszty inwestycji powy˝ej 5,0 mln 3,5–4,5%

3. Sieci kanalizacyjne
Koszty inwestycji 0,5–1,0 mln 6,0–8,0%
Koszty inwestycji 1,0–3,0 mln 5,5–7,5%
Koszty inwestycji 3,0–5,0 mln 5,0–6,5%
Koszty inwestycji powy˝ej 5,0 mln 4,0–6,0%

4. Sieci gazowe niskoparametrowe
Koszty inwestycji 0,5–1,0 mln 5,0–7,0%
Koszty inwestycji 1,0–3,0 mln 4,5–6,5%
Koszty inwestycji 3,0–5,0 mln 4,0–5,5%
Koszty inwestycji powy˝ej 5,0 mln 3,5–4,5%

5. Sieci elektroenergetyczne niskiego 6,0–14,0%
i Êredniego napi´cia
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3. WSKAèNIKI PROCENTOWE DLA OBIEKTÓW IN˚YNIERSKICH

L.p. Kategoria z∏o˝onoÊci, przyk∏adowe obiekty Wskaênik procentowy W%

1. Kategoria 1: proste obiekty in˝ynierskie, 
np.:
• mosty belkowe i p∏ytowe, statycznie 

wyznaczalne,
• mosty drewniane,
• przejÊcia wielopoziomowe (dla pieszych),
• konstrukcje w budownictwie 3,0–4,5%

energetycznym,
• zapory ziemne,
• maszty i konstrukcje wie˝owe do 100 m,
• wielkoprzestrzenne obiekty budownictwa 

ziemnego, w tym dla górnictwa 
odkrywkowego

2. Kategoria 2: obiekty o z∏o˝onych 
konstrukcjach i metodach budowy, 
w szczególnoÊci.:
• mosty belkowe i p∏ytowe statycznie 

niewyznaczalne,
• kratownicowe i ramowe,
• wiadukty, tunele,
• ch∏odnie kominowe, 4,5–6,0%
• zapory betonowe,
• kominy o wysokoÊci ponad 200 m,
• maszty i konstrukcje o wys. 101–300 m,
• oczyszczalnie Êcieków,
• zak∏ady przeróbki odpadów,
• zak∏ady uzdatniania wody

3. Kategoria 3: obiekty o specjalnych 
konstrukcjach i metodach budowy, 
w szczególnoÊci:
• mosty ∏ukowe, wiszàce i podwieszone, 5,5–7,5%
• wielopoziomowe wiadukty i w´z∏y 

komunikacyjne,
• wiadukty o znacznej wysokoÊci (h�8 m)
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ROZPORZÑDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19 , poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145,
poz. 1537) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) robotach podstawowych – nale˝y przez to rozumieç minimalny zakres prac, któ-
re po wykonaniu sà mo˝liwe do odebrania pod wzgl´dem iloÊci i wymogów
jakoÊciowych oraz uwzgl´dniajà przyj´ty stopieƒ scalenia robót;

2) grupach, klasach , kategoriach robót – nale˝y przez to rozumieç grupy, klasy, ka-
tegorie okreÊlone w rozporzàdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002,
z póên. zm.)  zwanym dalej „Wspólnym S∏ownikiem Zamówieƒ”.

§ 2. 1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz program funkcjonalno-u˝ytkowy sà odr´bnymi opracowa-
niami, w których wydziela si´ tomy zgodnie z przyj´tà systematykà podzia∏u robót
budowlanych.

2. W ka˝dym tomie wszystkie strony powinny byç trwale spi´te i opatrzone
numeracjà. 

Rozdzia∏ 2
Zakres i forma dokumentacji projektowej

§ 3. Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiajàcy bioràc pod uwag´ tryb
udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczàce post´powania

714

1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej – budownictwo, gospodarka prze-
strzenna i mieszkaniowa , na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury 
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429);



poprzedzajàcego rozpocz´cie robót budowlanych wynikajàce z ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póên. zm.2)).

§ 4. 1. Dokumentacja projektowa, s∏u˝àca do opisu przedmiotu zamówienia na
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budow´, sk∏ada si´ w szczególnoÊci z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgl´dniajàcym specyfik´ robót budowla-
nych;

2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5; 

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6; 

4) informacji dotyczàcej bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odr´bnych przepisów.

2. Dokumentacja projektowa, s∏u˝àca do opisu przedmiotu zamówienia na wy-
konanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budow´, sk∏ada si´ w szczególnoÊci z:

1) planów, rysunków lub innych dokumentów umo˝liwiajàcych jednoznaczne
okreÊlenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunko-
waƒ i dok∏adnej lokalizacji ich wykonywania; 

2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6;

3) projektów, pozwoleƒ, uzgodnieƒ i opinii wymaganych odr´bnymi przepisami.

3. JeÊli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzie-
lane w trybie zamówienia z wolnej r´ki lub w istotnych postanowieniach umowy
przyj´to zasad´ wynagrodzenia rycza∏towego, dokumentacja projektowa mo˝e nie
obejmowaç przedmiaru robót.

§ 5. 1. Projekty wykonawcze powinny uzupe∏niaç i uszczegó∏awiaç projekt bu-
dowlany w zakresie i stopniu dok∏adnoÊci niezb´dnym do sporzàdzenia przedmiaru
robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc´ i realiza-
cji robót budowlanych. 

2. Projekty wykonawcze zawierajà rysunki w skali uwzgl´dniajàcej specyfik´
zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz
z wyjaÊnieniami opisowymi, które dotyczà: 

1) cz´Êci obiektu,

2) rozwiàzaƒ budowlano-konstrukcyjnych i materia∏owych,

3) detali architektonicznych oraz urzàdzeƒ budowlanych,

4) instalacji i wyposa˝enia technicznego 

– których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarcza-
jàce dla potrzeb, o których mowa w ust. 1. 
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.



3. Projekty wykonawcze, w zale˝noÊci od zakresu i rodzaju robót budowlanych
stanowiàcych przedmiot zamówienia, dotyczà: 

1) przygotowania terenu pod budow´;

2) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich cz´Êci oraz robót w zakresie in˝ynierii làdowej i wodnej, w∏àcznie z ro-
botami wykoƒczeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;

3) robót w zakresie instalacji budowlanych;

4) robót zwiàzanych z zagospodarowaniem terenu.

4. Wymagania dotyczàce formy projektów wykonawczych przyjmuje si´ odpo-
wiednio jak dla projektu budowlanego.

§ 6. 1. Przedmiar robót powinien zawieraç zestawienie przewidywanych do wy-
konania robót podstawowych w kolejnoÊci technologicznej ich wykonania wraz
z ich szczegó∏owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajàcych szczegó∏owy
opis oraz wskazaniem w∏aÊciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloÊci jednostek przedmiarowych
robót podstawowych.

2. Opracowanie przedmiaru robót sk∏ada si´ z:

1) karty tytu∏owej;

2) spisu dzia∏ów przedmiaru robót;

3) tabeli przedmiaru robót.

§ 7. Karta tytu∏owa przedmiaru robót zawiera nast´pujàce informacje:

1) nazw´ nadanà zamówieniu przez zamawiajàcego; 

2) w zale˝noÊci od zakresu robót budowlanych obj´tych przedmiotem zamówienia
– nazwy i kody:
a) grup robót, 
b) klas robót,
c) kategorii robót;

3) adres obiektu budowlanego;

4) nazw´ i adres zamawiajàcego;

5) dat´ opracowania przedmiaru robót.

§ 8. 1 Spis dzia∏ów przedmiaru robót powinien przedstawiaç podzia∏ wszystkich
robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót wed∏ug Wspólnego S∏ownika
Zamówieƒ.

2. Dalszy podzia∏ przedmiaru robót nale˝y opracowaç wed∏ug systematyki usta-
lonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach za-
wierajàcych kosztorysowe normy nak∏adów rzeczowych.

3. W przypadku robót budowlanych dotyczàcych wielu obiektów, spisem dzia-
∏ów nale˝y objàç dodatkowo podzia∏ ca∏ej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa
robót dotyczàca przygotowania terenu powinna stanowiç odr´bny dzia∏ przedmiaru
dla wszystkich obiektów.
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§ 9. 1 Tabele przedmiaru robót powinny zawieraç pozycje przedmiarowe odpo-
wiadajàce robotom podstawowym. 

2. W tabelach przedmiaru robót nie uwzgl´dnia si´ robót tymczasowych – robót,
które sà projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawo-
wych, ale nie sà przekazywane zamawiajàcemu i sà usuwane po wykonaniu robót
podstawowych, z wy∏àczeniem przypadków, gdy istniejà uzasadnione podstawy do
ich odr´bnego rozliczania.

§ 10. 1. Dla ka˝dej pozycji przedmiaru robót nale˝y podaç nast´pujàce infor-
macje:

1) numer pozycji przedmiaru;

2) kod pozycji przedmiaru, okreÊlony zgodnie z ustalonà indywidualnie systematy-
kà robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierajàcych kosztorysowe
normy nak∏adów rzeczowych; 

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawie-
rajàcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

4) nazw´ i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia iloÊci jednostek miary dla pozy-
cji przedmiarowej;

5) jednostk´ miary , której dotyczy pozycja przedmiaru; 

6) iloÊç jednostek miary pozycji przedmiaru.

2. IloÊci jednostek miary podane w przedmiarze powinny byç wyliczone na pod-
stawie rysunków w dokumentacji projektowej, wy∏àcznie w sposób zgodny z zasa-
dami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lanych. 

§ 11. Strona tytu∏owa dokumentacji projektowej, bez wzgl´du na tryb udzielenia
zamówienia publicznego oraz obowiàzek uzyskania pozwolenia na budow´, zawie-
ra w szczególnoÊci:

1) nazw´ nadanà zamówieniu przez zamawiajàcego;

2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa;

3) w zale˝noÊci od zakresu robót budowlanych obj´tych przedmiotem zamówienia
– nazwy i kody:
a) grup robót, 
b) klas robót,
c) kategorii robót;

4) nazw´ i adres zamawiajàcego; 

5) spis zawartoÊci dokumentacji projektowej;

6) nazw´ i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujàcych
cz´Êci sk∏adowe dokumentacji projektowej, oraz dat´ opracowania. 
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Rozdzia∏ 3
Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych

§ 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowià
opracowania zawierajàce w szczególnoÊci zbiory wymagaƒ, które sà niezb´dne do
okreÊlenia standardu i jakoÊci wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania ro-
bót budowlanych, w∏aÊciwoÊci wyrobów budowlanych oraz oceny prawid∏owoÊci
wykonania poszczególnych robót.

§ 13. 1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w za-
le˝noÊci od stopnia skomplikowania robót budowlanych, sk∏adajà si´ ze specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót wed∏ug
przyj´tej systematyki lub grup robót.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budo-
wy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, nale˝y opraco-
waç z uwzgl´dnieniem podzia∏u szczegó∏owego wed∏ug Wspólnego S∏ownika Za-
mówieƒ, okreÊlajàc w nich co najmniej: 

1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budow´; 

2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich cz´Êci oraz roboty w zakresie in˝ynierii làdowej i wodnej; 

3) roboty w zakresie instalacji budowlanych; 

4) roboty wykoƒczeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

3. Wspólne wymagania dotyczàce robót budowlanych obj´tych przedmiotem za-
mówienia mogà byç uj´te w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych.

4. Uk∏ad grup robót, o którym mowa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio do robót
budowlanych polegajàcych na remoncie obiektu budowlanego.

§ 14. 1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawie-
rajà co najmniej:

1) cz´Êç ogólnà, która powinna obejmowaç: 
a) nazw´ nadanà zamówieniu przez zamawiajàcego,
b) przedmiot i zakres robót budowlanych,
c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszàcych i robót tymczasowych,
d) informacje o terenie budowy zawierajàce wszystkie niezb´dne dane istotne

z punktu widzenia:
– organizacji robót budowlanych,
– zabezpieczenia interesów osób trzecich,
– ochrony Êrodowiska,
– warunków bezpieczeƒstwa pracy,
– zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
– warunków dotyczàcych organizacji ruchu,
– ogrodzenia,
– zabezpieczenia chodników i jezdni,
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e) w zale˝noÊci od zakresu robót budowlanych obj´tych przedmiotem zamówie-
nia – nazwy i kody:
– grup robót,
– klas robót, 
– kategorii robót,

f) okreÊlenia podstawowe, zawierajàce definicje poj´ç i okreÊleƒ nigdzie
wczeÊniej nie zdefiniowanych, a wymagajàcych zdefiniowania w celu jed-
noznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

2) wymagania dotyczàce w∏aÊciwoÊci wyrobów budowlanych oraz niezb´dne wy-
magania zwiàzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sk∏adowaniem i kontrolà jakoÊci – poszczególne wymagania odnosi si´ do po-
stanowieƒ norm;

3) wymagania dotyczàce sprz´tu i maszyn niezb´dnych lub zalecanych do wyko-
nania robót budowlanych zgodnie z za∏o˝onà jakoÊcià;

4) wymagania dotyczàce Êrodków transportu; 

5) wymagania dotyczàce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wy-
koƒczenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó∏ów
technologicznych oraz niezb´dne informacje dotyczàc odcinków robót budow-
lanych, przerw i ograniczeƒ, a tak˝e wymagania specjalne;

6) opis dzia∏aƒ zwiàzanych z kontrolà, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiàzaniu do dokumentów odniesienia; 

7) wymagania dotyczàce przedmiaru i obmiaru robót;

8) opis sposobu odbioru robót budowlanych; 

9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszàcych;

10) dokumenty odniesienia – dokumenty b´dàce podstawà do wykonania robót bu-
dowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, apro-
baty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

2. Prace towarzyszàce sà to prace niezb´dne do wykonania robót podstawowych
niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryza-
cja powykonawcza.

Rozdzia∏ 4
Zakres i forma programu funkcjonalno-u˝ytkowego

§ 15. Program funkcjonalno-u˝ytkowy s∏u˝y do ustalenia planowanych kosztów
prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakre-
sie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

§ 16. Program funkcjonalno-u˝ytkowy powinien zawieraç:

1) stron´ tytu∏owà;

2) czeÊç opisowà;

3) cz´Êç informacyjnà.
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§ 17. Strona tytu∏owa programu funkcjonalno-u˝ytkowego obejmuje:
1) nazw´ nadanà zamówieniu przez zamawiajàcego;
2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-u˝ytkowy; 
3) w zale˝noÊci od zakresu robót budowlanych obj´tych przedmiotem zamówienia

– nazwy i kody:
a) grup robót, 
b) klas robót,
c) kategorii robót;

4) imi´ i nazwisko lub nazw´ zamawiajàcego oraz jego adres;
5) imiona i nazwiska osób opracowujàcych program funkcjonalno-u˝ytkowy;
6) spis zawartoÊci programu funkcjonalno-u˝ytkowego.

§ 18. 1 CzeÊç opisowa programu funkcjonalno-u˝ytkowego obejmuje:
1) opis ogólny przedmiotu zamówienia; 
2) opis wymagaƒ zamawiajàcego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) charakterystyczne parametry okreÊlajàce wielkoÊç obiektu lub zakres robót bu-

dowlanych; 
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
3) ogólne w∏aÊciwoÊci funkcjonalno-u˝ytkowe;
4) szczegó∏owe w∏aÊciwoÊci funkcjonalno-u˝ytkowe wyra˝one we wskaênikach

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskà Normà PN-ISO
9836:1997 „W∏aÊciwoÊci u˝ytkowe w budownictwie. OkreÊlenie wskaêników
powierzchniowych i kubaturowych”, jeÊli wymaga tego specyfika obiektu bu-
dowlanego, w szczególnoÊci:
a) powierzchnie u˝ytkowe poszczególnych pomieszczeƒ wraz z okreÊleniem ich

funkcji,
b) wskaêniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaênik okreÊlajàcy udzia∏

powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jeÊli nie sà pochodnà powierzchni u˝ytkowej opisanych

wczeÊniej wskaêników,
d) okreÊlenie wielkoÊci mo˝liwych przekroczeƒ lub pomniejszenia przyj´tych

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaêników.
3. Wymagania zamawiajàcego w stosunku do przedmiotu zamówienia nale˝y

okreÊliç podajàc, odpowiednio w zale˝noÊci od specyfiki obiektu budowlanego, wy-
magania dotyczàce:
1) przygotowania terenu budowy;
2) architektury; 
3) konstrukcji;
4) instalacji;
5) wykoƒczenia;
6) zagospodarowania terenu.
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4. Opis wymagaƒ, o których mowa w ust. 3, obejmuje:

1) cechy obiektu dotyczàce rozwiàzaƒ budowlano-konstrukcyjnych i wskaêników
ekonomicznych;

2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadajàce zawartoÊci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których
mowa w rozdziale 3.

§ 19. Cz´Êç informacyjna programu funkcjonalno-u˝ytkowego obejmuje:

1) dokumenty potwierdzajàce zgodnoÊç zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajàcymi z odr´bnych przepisów;

2) oÊwiadczenie zamawiajàcego stwierdzajàce jego prawo do dysponowania nieru-
chomoÊcià na cele budowlane;

3) przepisy prawne i normy zwiàzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego; 

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezb´dne do zaprojektowania robót bu-
dowlanych, w szczególnoÊci:
a) kopi´ mapy zasadniczej,
b) wyniki badaƒ gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowie-

nia obiektów,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
d) inwentaryzacj´ zieleni,
e) dane dotyczàce zanieczyszczeƒ atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Êrodowiska,
f) pomiary ruchu drogowego, ha∏asu i innych ucià˝liwoÊci,
g) inwentaryzacj´ lub dokumentacj´ obiektów budowlanych, je˝eli podlegajà

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub re-
montom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzàdzeƒ technolo-
gicznych, a tak˝e wskazania zamawiajàcego dotyczàce zachowania urzàdzeƒ
naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiàzane z przy∏àczeniem obiektu do istniejàcych sieci wodociàgowych, ka-
nalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiàzane z budowà i jej
przeprowadzeniem.

Rozdzia∏ 5
Przepis koƒcowy

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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Zasady Etyki Arbitra





Instytucje ochrony prawnej, ustanowione w Prawie zamówieƒ publicznych, stojà na
stra˝y fundamentalnych zasad polskiego systemu zamówieƒ publicznych: zacho-
wania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz jawnoÊci
post´powania. Szczególne znaczenie ma w tym zakresie mo˝liwoÊç sk∏adania prote-
stów na czynnoÊci zamawiajàcego oraz odwo∏aƒ od sposobu ich rozstrzygni´cia. Roz-
patrujàce je zespo∏y arbitrów sà gwarantem uczciwoÊci oraz rzetelnoÊci zamawiajà-
cych i wykonawców, a zasiadajàcy w nich arbitrzy – osobami zaufania publicznego. 

Majàc powy˝sze na uwadze Rada Zamówieƒ Publicznych, na podstawie art. 157
ust. 2 pkt 4, ustala nast´pujàce zasady etyki arbitra, wpisanego na list´ prowadzonà
przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych.

Rozdzia∏ l
Przepisy ogólne

Art.1
Zasady Etyki Arbitra wynikajà z ogólnych norm moralnych. Obowiàzkiem arbitra
jest ich przestrzeganie, a tak˝e dbanie o godnoÊç wykonywanych funkcji. 

Art. 2
Arbiter obowiàzany jest wykonywaç swoje funkcje zgodnie z obowiàzujàcymi prze-
pisami prawa i z najwy˝szà starannoÊcià, w sposób bezstronny, uczciwie, wed∏ug
najlepszej woli i wiedzy.

Art. 3
Arbiter nie mo˝e bez wa˝nych przyczyn uchylaç si´ od rozpatrywania odwo∏aƒ
i wype∏niania czynnoÊci obserwatora. 

Art. 4
Arbiter powinien swoim post´powaniem podczas dzia∏alnoÊci zawodowej i publicz-
nej dbaç o godnoÊç wykonywanych funkcji oraz o spo∏eczne zaufanie do systemu
zamówieƒ publicznych.

Art. 5
Arbiter nie mo˝e braç udzia∏u ani w jakikolwiek sposób, choçby poÊrednio, uczest-
niczyç w dzia∏alnoÊci, czynnoÊciach oraz przedsi´wzi´ciach, które uw∏acza∏yby
godnoÊci, podwa˝a∏y do niego zaufanie lub ogranicza∏y jego niezale˝noÊç.

Art. 6
Arbiter nie powinien ujawniaç tego, co zgodnie z przepisami prawa stanowi tajem-
nic´, a o czym dowiedzia∏ si´ w zwiàzku z wykonywanymi funkcjami.

Art. 7
Arbiter nie mo˝e wykorzystywaç pe∏nionych funkcji do prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej, a zw∏aszcza reklamowaç si´ bàdê korzystaç z reklamy w jakiejkolwiek
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formie przy u˝yciu informacji o ich pe∏nieniu. Naruszeniem zakazu reklamowania
si´ jest jakikolwiek komunikat wyra˝ony w formie s∏ownej, graficznej bàdê audio-
wizualnej majàcy sk∏aniaç do skorzystania z us∏ug arbitra. Komunikaty zawierajàce
element zach´ty, nak∏aniania, chwalenia si´, obietnicy, gwarantowania skuteczno-
Êci, porównywania bàdê inne elementy wartoÊciujàce sà niedopuszczalne.

Art. 8
Arbiter podczas wykonywania swoich funkcji korzysta z wolnoÊci s∏owa i pisma.
Nie mo˝e jednak przekraczaç granic okreÊlonych przepisami prawa i rzeczowà
potrzebà.

Art. 9
Arbiter podczas wykonywania swoich funkcji obowiàzany jest kierowaç si´ pra-
wem. ˚adne okolicznoÊci pozaprawne, niemajàce bezpoÊredniego zwiàzku z obiek-
tywnie ocenionym stanem faktycznym sprawy, albo wyra˝one przez kogokolwiek
polecenia czy sugestie nie zwalniajà go z obowiàzku rzetelnego i uczciwego wyko-
nywania obowiàzków.

Art. 10
Arbiter nie mo˝e dopuszczaç do sytuacji, w której by∏by w jakikolwiek sposób uza-
le˝niony od stron post´powania o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 11
Arbiter powinien systematycznie rozwijaç swoje kwalifikacje oraz wiedz´ niezb´d-
nà do wykonywania funkcji arbitra i obserwatora, w szczególnoÊci poprzez udzia∏
w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Urzàd Zamówieƒ Publicznych.

Rozdzia∏ II 
Wykonywanie funkcji arbitra

Art. 12
Arbiter przy rozpatrywaniu odwo∏ania wykonuje swojà funkcj´ w sposób bezstron-
ny, jednakowo traktujàc wszystkich uczestników post´powania odwo∏awczego.
W szczególnoÊci nie ulega jakimkolwiek sugestiom bàdê naciskom, zw∏aszcza Êro-
dowiskowym, zawodowym, kole˝eƒskim itp.

Art. 13
Arbiter przy rozpatrywaniu odwo∏ania rzetelnie ocenia stan sprawy, uwzgl´dnia-
jàc wszelkie aspekty niezb´dne do wydania sprawiedliwego i zgodnego z prawem
orzeczenia.

Art. 14
Arbiter rozpatrujàcy odwo∏anie nie powinien kontaktowaç si´ poza salà rozpraw
z uczestnikami post´powania odwo∏awczego. 
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Art. 15
Arbiter, uczestniczàc w rozpatrywaniu odwo∏ania nie mo˝e prowadziç nieformal-
nych konsultacji bàdê uzgodnieƒ w przerwach mi´dzy posiedzeniami lub przerwach 
w rozprawach z arbitrami orzekajàcymi w sprawie bàdê z innymi osobami.

Art. 16
Arbiter nie powinien uczestniczyç w rozpatrywaniu odwo∏ania jeÊli pozostawa∏
bàdê pozostaje ze stronà bioràcà udzia∏ w post´powaniu lub jej pe∏nomocnikiem
w takim stosunku, który móg∏by wywo∏aç wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci.
Dotyczy to równie˝ sytuacji, gdy Êwiadczy∏, tak˝e nieodp∏atnie, us∏ugi doradcze lub
szkoleniowe na rzecz strony post´powania odwo∏awczego.

Art. 17
Arbiter powinien zwracaç uwag´ na to, aby jego zachowanie nie narusza∏o godno-
Êci osób bioràcych udzia∏ w post´powaniu odwo∏awczym. W razie niew∏aÊciwego
zachowania osób bioràcych udzia∏ w post´powaniu odwo∏awczym arbiter powinien
wykazaç si´ opanowaniem i taktem.

Art. 18
Arbiter powinien unikaç publicznego demonstrowania swego stosunku do stron
post´powania odwo∏awczego, arbitrów oraz innych osób uczestniczàcych w po-
st´powaniu.

Art. 19
Arbiter nie mo˝e publicznie oceniaç udzia∏u swojego oraz innych arbitrów w pro-
wadzonych post´powaniach odwo∏awczych.

Art. 20
Arbitra obowiàzuje zasada rzetelnego przedstawiania rozliczenia finansowego wy-
datków poniesionych w zwiàzku z rozpatrywaniem odwo∏ania. 

Rozdzia∏ III
Wykonywanie czynnoÊci obserwatora

Art. 21
Arbiter przy wykonywaniu czynnoÊci obserwatora jest bezstronny i obiektywny.
W szczególnoÊci nie ulega jakimkolwiek sugestiom ze strony cz∏onków komisji
przetargowej, kierownika zamawiajàcego, wykonawców uczestniczàcych w post´-
powaniu, a tak˝e naciskom Êrodowiskowym, zawodowym, kole˝eƒskim itp.

Art. 22
Obserwator, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przes∏anek, mogàcych wy-
wo∏aç uzasadnione wàtpliwoÊci dotyczàce jego bezstronnoÊci lub obiektywizmu
obowiàzany jest niezw∏ocznie zawiadomiç o tym Prezesa Urz´du. Dotyczy to tak˝e
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sytuacji, gdy Êwiadczy∏ któremukolwiek z uczestników post´powania us∏ugi dorad-
cze lub szkoleniowe, równie˝ nieodp∏atnie.

Art. 23
Obserwator nie mo˝e w jakiejkolwiek formie ingerowaç w prace komisji przetargo-
wej, a zw∏aszcza doradzaç, nakazywaç bàdê zakazywaç wykonywania okreÊlonych
czynnoÊci.

Art. 24
Obserwator nie mo˝e w ˝aden sposób utrudniaç pracy komisji przetargowej oraz
opóêniaç czynnoÊci kierownika zamawiajàcego. Dotyczy to zw∏aszcza niepowiada-
miania zamawiajàcego o swojej nieobecnoÊci, ˝àdania zmiany terminu posiedzenia
komisji, spóêniania si´ na jej posiedzenia oraz nieterminowego przygotowania
i przekazania pisemnej informacji o przebiegu prac komisji przetargowej.

Art. 25
Obserwator podczas sprawowania swej funkcji powinien powstrzymywaç si´ od pu-
blicznego komentowania przebiegu pracy komisji przetargowej, a zw∏aszcza od
oceniania jej cz∏onków, kierownika zamawiajàcego, zawartoÊci ofert oraz decyzji
i rozstrzygni´ç podejmowanych przez komisj´ i kierownika zamawiajàcego. 

Art. 26
Obserwatora obowiàzuje zasada rzetelnego przedstawiania wysokoÊci wynagrodze-
nia za wykonywane czynnoÊci.

Rozdzia∏ IV
OdpowiedzialnoÊç arbitra za naruszenie zasad etyki 

Art. 27
Naruszanie niniejszych zasad stanowi uchybienie, które mo˝e byç traktowane jako
ra˝àce naruszenie obowiàzków arbitra, co zgodnie z art. 173 ust. 6 pkt 5 stanowi
podstaw´ skreÊlenia arbitra z listy prowadzonej przez Prezesa Urz´du Zamówieƒ
Publicznych. 

Rada Zamówieƒ Publicznych
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Wykaz cytowanych oraz powo∏ywanych aktów prawnych 

Prawo polskie
Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówieƒ publicznych
1. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokoÊci wynagro-

dzenia przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków Rady Zamówieƒ Pu-
blicznych (Dz. U. Nr 49, poz. 470).

2. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie Êredniego kursu z∏o-
tego w stosunku do euro stanowiàcego podstaw´ przeliczania wartoÊci zamówieƒ publicznych 
(Dz. U. Nr 40, poz. 356).

3. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokoÊci wynagro-
dzenia za czynnoÊci arbitrów (Dz. U. Nr 48, poz. 461).

4. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów og∏oszeƒ
przekazywanych Prezesowi Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz Urz´dowi Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 48, poz. 460).

5. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokoÊci oraz szcze-
gó∏owych zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz szczegó∏owych zasad rozliczania kosztów
w post´powaniu odwo∏awczym (Dz. U. Nr 49, poz. 468).

6. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji
zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru
(Dz. U. Nr 50, poz. 479).

7. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu post´po-
wania przy rozpatrywaniu odwo∏aƒ (Dz. U. Nr 56, poz. 547).

8. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadza-
nia konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych, sposobu po-
wo∏ywania komisji konkursowej oraz wymagaƒ wobec jej cz∏onków (Dz. U. Nr 56, poz. 546).

9. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protoko∏u post´po-
wania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 71, poz. 646).

10. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumen-
tów potwierdzajàcych spe∏nianie warunków udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, jakich mo˝e ˝àdaç zamawiajàcy od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645).

11. Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania
obserwatora, wykonywania czynnoÊci obserwatora oraz wysokoÊci wynagrodzenia za czynnoÊci
obserwatora (Dz. U. Nr 75, poz. 703).

12. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na list´ arbi-
trów, sposobu powo∏ywania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu
egzaminu (Dz. U. Nr 98, poz. 997).

13. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreÊlenia metod i pod-
staw sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreÊlonych w programie funkcjonalno-
-u˝ytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).

14. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-u˝ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Pozosta∏e akty prawne

1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe, Dz. U. Nr 37, poz. 282.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post´powania administracyjnego, Dz. U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071 z póên. zm.
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59 z póên. zm.
4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post´powania cywilnego, Dz. U. Nr 43, poz. 296 

z póên. zm.
5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2002 r.

Nr 110, poz. 968 z póên. zm.
6. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,

Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z póên. zm.
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7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póên. zm.
8. Ustawa z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´biorstwach paƒstwowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 112,

poz. 981 z póên. zm.
9. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 z póên. zm.

10. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz.1059 z póên. zm. 
11. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2002 r.

Nr 171, poz. 1396 z póên. zm. 
12. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. Nr 5, poz. 24 z póên. zm. 
13. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z póên. zm.
14. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z póên. zm. 
15. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 33, 

poz. 388 z póên. zm. 
16. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioÊle, Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z póên. zm. 
17. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorzàdzie zawodowym niektórych przedsi´biorców Dz. U. Nr 35,

poz. 194 z póê. zm.
18. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póên. zm.
19. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z póên. zm.
20. Ustawa z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym, Dz. U. Nr 65, poz. 385 z póên. zm.
21. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, Dz. U. z 1998 r. Nr 7,

poz. 25 z póên. zm.
22. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 33, 

poz. 389 z póên. zm.
23. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 z póên. zm.
24. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, Dz. U. Nr 55, poz. 235 z póên. zm.
25. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000 r. 

Nr 14, poz. 176 z póên. zm.
26. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230

z póên. zm.
27. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 91, poz. 408 

z póên. zm.
28. Ustawa z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z póên. zm.
29. Ustawa z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej, 

Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póên. zm.
30. Ustawa z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 55,

poz. 577 z póên. zm.
31. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 

z póên. zm.
32. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

poz. 1503 póên. zm.
33. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. Nr 27, poz. 96 z póên. zm.
34. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2000 r. Nr 80,

poz. 904 z póên. zm.
35. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych, Dz. U. z 1996 r. 

Nr 70, poz. 335 z póên. zm.
36. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o w∏asnoÊci lokali, Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z póên. zm.
37. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póên. zm.
38. Ustawa z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci, Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póên. zm.
39. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.,

Nr 72, poz. 664 z póên. zm.
40. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli, Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz.937

z póên. zm.
41. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z póên. zm.
42. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z póên. zm.
43. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dz. U. Nr 149, 

poz. 703 z póên. zm.
44. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, Dz. U. z 2002 r. Nr 110, 

poz. 967 z póên. zm.
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45. Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. Nr 75, poz. 469 z póên. zm.
46. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym, Dz. U. z 2001 r. Nr 17, 

poz. 209 z póên. zm.
47. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, Dz. U.

z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z póên. zm.
48. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. Nr 114, poz. 740 z póên. zm.
49. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych, Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578

z póên. zm.
50. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póên. zm.
51. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. Nr 140, poz. 938 

z póên. zm.
52. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póên. zm.
53. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks post´powania karnego, Dz. U. Nr 89, poz. 555 z póên. zm.
54. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z póên. zm.
55. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 926

z póên. zm.
56. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci przez osoby pe∏niàce

funkcje publiczne, Dz. U. Nr 106, poz. 679 z póên. zm.
57. Ustawa z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 

poz. 1548, z póên. zm.
58. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592

z póên. zm.
59. Ustawa z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, Dz. U. Nr 137, 

poz. 887 z póên. zm.
60. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148

z póên. zm.
61. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej, Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z póên. zm.
62. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. Nr 11, poz. 95 

z póên. zm. 
63. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z póên. zm.
64. Ustawa z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku polskim, Dz. U. Nr 99, poz. 999 z póên. zm.
65. Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej

oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z póên. zm.
66. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodowych, Dz. U. Nr 39, poz. 443 z póên. zm.
67. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, 

poz. 1117 z póên. zm. 
68. Ustawa z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych, Dz. U. Nr 103, poz. 1099 z póên. zm.
69. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, 

Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póên. zm. 
70. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o zna-

czeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego po-
koju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 119, poz. 1250 z póên. zm.

71. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2003 r. Nr 86,
poz. 804 z póên. zm.

72. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej, Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 z póên. zm.
73. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownic-

twa oraz urbanistów, Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póên. zm.
74. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu

Êcieków, Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póên. zm.
75. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z póên. zm.
76. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej, Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póên. zm.
77. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póên. zm.
78. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sàdów powszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. 1070

z póên. zm.
79. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po

cenach dumpingowych, Dz. U. Nr 123, poz. 1352 z póên. zm. (uchylona 30 kwietnia 2004 r.) 
80. Ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z póên. zm.
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81. Ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz. U. 2004 r. Nr 53, poz. 533.
82. Ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198

z póên. zm.
83. Ustawa z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, poz. 1450 

z póên. zm.
84. Ustawa z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. Kodeks morski, Dz. U. Nr 138, poz. 1545 z póên. zm.
85. Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie nie-
których ustaw, Dz. U. Nr 154, poz. 1800.

86. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski ˝ywio∏owej, Dz. U. Nr 62, poz. 558 z póên. zm.
87. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z póên. zm.
88. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z póên. zm.
89. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi, 

Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póên. zm. 
90. Ustawa z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o normalizacji, Dz. U. Nr 169, poz. 1386.
91. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdro-

wia, Dz. U. Nr 45, poz. 391 z póên. zm.
92. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, Dz. U. Nr 60, poz. 535 

z póên. zm.
93. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. Nr 86, poz. 789 z póên. zm.
94. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, Dz. U. Nr 124, poz. 1151 

z póên. zm.
95. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe, Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z póên. zm.
96. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz. U. Nr 166, 

poz. 1608 z póên. zm.
97. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z póên. zm.
98. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, Dz. U. Nr 123,

poz. 778 (uchylona).
99. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póên. zm.

100. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz
o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 93, poz. 892.

101. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyska-
niem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, Dz. U. Nr 96, poz. 959.

102. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. Nr 116,
poz. 1207.

103. Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
si´biorczoÊci oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 145, poz. 1537.

104. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807
105. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. Nr 171, poz. 1800.
106. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 2 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad

finansowania inwestycji z bud˝etu paƒstwa, Dz. U. Nr 133, poz. 1480.
107. Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy

o udzielanie zamówienia na Êwiadczenia zdrowotne, Dz. U. Nr 93, poz. 592.
108. Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 paêdziernika 2002 r. w sprawie wykazu towarów

o znaczeniu strategicznym, Dz. U. Nr 182, poz. 1518 z póên. zm.
109. Zarzàdzenie Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie post´powania

kontrolnego, M. P. Nr 17, poz. 211.
110. Zarzàdzenie Nr 84 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i trybu

dzia∏ania kontroli resortowej, Dz. Urz. MF Nr 25, poz. 134.

Prawo europejskie
1. Traktat Ustanawiajàcy Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà, przyj´ty w Rzymie 25 marca 1957 r.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2).
2. Traktat ustanawiajàcy Europejskà Wspólnot´ Energii Atomowej, przyj´ty w Rzymie 25 marca

1957 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/3).
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3. Traktat ustanawiajàcy Europejskà Wspólnot´ W´gla i Stali (EWWiS), przyj´ty 18 kwietnia 1951 r.
(wygas∏ 23 lipca 2002 r.).

4. Jednolity Akt Europejski, podpisany w Luksemburgu i Hadze, obowiàzujàcy od 1 lipca 1987 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/5).

5. Traktat o Unii Europejskiej, podpisany 7 lutego 1992 r. w Maastricht, obowiàzujàcy od 1 listopa-
da 1993 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 90 poz. 864/30).

6. Traktat z Amsterdamu, zmieniajàcy Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiajàce Wspólno-
ty Europejskie i niektóre zwiàzane z nimi akty, podpisany 2 paêdziernika 1997 r., obowiàzujàcy od
1 maja 1999 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 90 poz. 864/31).

7. Traktat z Nicei, zmieniajàcy Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiajàce Wspólnoty Euro-
pejskie i niektóre zwiàzane z nimi akty, podpisany 26 lutego 2001 r., obowiàzujàcy od 1 lutego
2003 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 90 poz. 864/32). 

8. Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczàca koordynacji przepisów praw-
nych i administracyjnych odnoszàcych si´ do stosowania procedur odwo∏awczych w zakresie
udzielania zamówieƒ publicznych na dostawy i roboty budowlane. (Dz. Urz. WE nr L 395 
z 30 grudnia 1989 r.).

9. Dyrektywa Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczàca koordynacji procedur w zakre-
sie udzielania zamówieƒ publicznych na us∏ugi. (Dz. Urz. WE Nr L 209 z 9 lipca 1992 r.).

10. Dyrektywa Rady 92/13/EWG z 25 lutego 1992 r. koordynujàca przepisy i regulacje administracyj-
ne dotyczàce stosowania zasad Wspólnoty w zakresie procedury udzielania zamówieƒ przez pod-
mioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji. 
(Dz. Urz. WE nr L 76 z 23 marca 1992 r.).

11. Dyrektywa Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczàca koordynacji procedur w zakre-
sie udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane. (Dz. Urz. WE Nr L 199 z 9 sierpnia
1993 r.).

12. Dyrektywa Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczàca koordynacji procedur w zakre-
sie udzielania zamówieƒ publicznych na dostawy. (Dz. Urz. WE Nr L 199 z 9 sierpnia 1993 r.).

13. Dyrektywa Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczàca koordynacji procedur w zakre-
sie udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i telekomunikacji. (Dz. Urz. WE nr L 101 z 1 kwietnia 1998 r.).

14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z 13 paêdziernika 1993 r. zmieniajàca dy-
rektyw´ 92/50/EWG, dyrektyw´ 93/36/EWG oraz dyrektyw´ 93/37/EWG dotyczàce koordynacji
procedur udzielania zamówieƒ publicznych odpowiednio na us∏ugi, dostawy oraz roboty budow-
lane. (Dz. Urz. WE nr L z 28 listopada 1997 r.).

15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/4/WE z 16 lutego 1998 r. zmieniajàca dyrektyw´
93/38/EWG koordynujàcà procedury udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji. (Dz. Urz. WE Nr L 101 z 1 kwietnia
1998 r.).

16. Dyrektywa Komisji 2001/78/WE z 13 wrzeÊnia 2001 r. zmieniajàca Aneks IV do dyrektywy Rady
93/36/EWG, Aneksy IV, V, VI do dyrektywy Rady 93/37/EWG, Aneksy III, IV do dyrektywy Ra-
dy 92/50/EWG zmienionej przez dyrektyw´ 97/52/WE, oraz Aneksy od XII do XV i od XVII do
XVIII do dyrektywy Rady 93/38/EWG zmienionej przez dyrektyw´ 98/4/WE. (Dz. Urz. WE 
Nr L 285, z 29 paêdziernika 2001 r.).

17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ko-
ordynacji procedur udzielania zamówieƒ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us∏ugi. 

18. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ko-
ordynacji procedur udzielania zamówieƒ przez podmioty dzia∏ajàce w sektorach gospodarki wod-
nej, energetyki, transportu i us∏ug pocztowych. 

19. Rozporzàdzenie 2195/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego S∏ownika Zamówieƒ (CPV), (Dz. Urz. WE Nr L 340 z 16 grudnia 2002 r.). 

20. Rozporzàdzenie Komisji (WE) 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
(WE) 2195/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego S∏ownika Zamó-
wieƒ (CPV), (Dz. Urz. WE Nr L 329 z 17 grudnia 2003 r.)

21. Commission Interpretative Communication on Concession under Community Law, OJ
2000/C 121/2.
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